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l  

 
Referat fra mødet i Vejby Lokalråd mandag 

den 20. august 2018, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

 

2. Meddelelser: De sidste nyheder fra 

lokalsamfundet. 

 

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer 

af Vejby Nyt er 10. august. Bladene uddeles 

1.-2. september. 

 

4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt fra 

Kildehøjgaard udstykningen. 

 

5. Nye rådssager: Dialogmøde med byrådet 

den 30. august 2018 i Vejby. 

Da jeg har lovet byrådet at lokalrådets 

spørgsmål eller mening om bestemte emner 

bliver sendt til kommunen lige efter vores 

møde den 20. august, så vil jeg bede jer tænke 

over, hvad vi skal spørge om eller sige til 

byrådet på dialogmødet den 30. august. Det vil 

være fint, hvis I kunne formulere det skriftligt, 

måske endda sende jeres forslag ud til 

lokalrådets medlemmer inden vores møde den 

20. august. 

Naturens dag den 9. september 2018 - Se 

udsendt meddelelse fra den 28. juli. Hvis vi vil 

skabe mere opmærksomhed på de 

naturoplevelser vores kløverstier giver, så vil 

Kirsten Mousten orientere om den reklame, 

som bringes i Vejby Nyt, der uddeles en uge 

før dette arrangement. 

Pjecen "Velkommen til Vejby" er udsendt til 

alle. Tilføjelser eller rettelse modtages. 

Niels Jørgen har et forslag vedr. Vejby på 

Wiki. Der orienteres om arbejdet, som vi 

måske kan tage fat få i fællesskab i de lange, 

 

Deltagere: Erik, Citta, Niels Jørgen, Gustaf, 

Bent, Anne, Nanna, Kirsten, Ulla, Lis, Ulrik 

og Bente. 

Afbud fra Mie. 

 

Erik bød velkommen tilbage efter ferien. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Åbent hus i ungdomsbofællesskabet i den tidl. 

børnehave lørdag d. 8-9 kl. 12-14 Erik oplyser, 

at næsten alle beboerne nu er flyttet ind. Det er 

unge i alderen 18 til 25, der skal sluses ud i 

samfundet, og der er 8 lejemål. Godhavn har 

tilsyn med bofællesskabet. Dagen vil blive 

annonceret i Vejby Nyt. 

 

Ad. 3. 

Se dagsorden. Nanna tager Mønge ruten denne 

gang. 

 

Ad.4. 

Der er åbent hus d. 26/8 i et tilsvarende 

byggeri som Kildegaard i Hillerød kaldet 

Regnbuen. – Kirsten M. og Niels Jørgen er 

ved at samle en arbejdsgruppe, der vil stå for 

pleje af Kongehøjen. 

 

Ad. 5. 

Niels Jørgen har følgende forslag som 

spørgsmål til politikerne: Fremtidssikring af 

idrætten i Vejby og Tisvilde, så der sættes 

penge af på budgettet til det igen. – Vi ønsker 

endvidere: At der arbejdes videre med 

projektet ”Tisvilde Ø” – Oprettelse af en 

landsbypulje, hvor landsbyerne kan søge 

midler til f.eks. projekter. Herudover er der 

kommet følgende forslag: Etablering af en 

rundkørsel ved krydset Åmosevej, Kildevej og 

Tibirkebro. – Renovering af fortove og veje. – 

Etablering af nye stier og vedligeholdelse af 

de gamle. – Det er en farlig ind og udkørsel til 

skolen på P.C. Skovgaardsvej. – Grus og lys 

på stien fra Idrætshuset til skolen. -  Nanna vil 

påtale, at det er en farlig overgang for børnene 
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mørke vinteraftener.  

 

6. Permanente aktiviteter: Sidste nyt vedr. 

flygtningesituationen. 

 

7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8) 

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening. 

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park. 

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og 

Saxenkol. 

7.4. VIF. 

7.5. Forsamlingshuset. 

7.6. Menighedsrådet. 

7.7. Skolen. 

7.8. Trongårdsklubben. 

 

8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige 

lokalråd. Der er møde i lokalforeningsrådet 

den 14. august. Om muligt deltager Citta og 

Erik. 

 

9. Kontakt til kommunen: Se under punkt 5. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske landsbyer: Lis hr udsendt div. 

nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG. 

 

13. Intern administration og økonomi. 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 17. 

september. 

 

15. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra Trongårdsbakken til skolen, og alle er 

enige om, at udkørslen fra Trongårdsbakken til 

Tisvildevej er farlig. – Citta vil gerne have 

påtalt den manglende skiltning til Vejby langs 

vejene. – Bent vil gerne have påtalt, hvorfor 

mødet ikke afholdes i Forsamlingshuset. -  

Erik vil sende spørgsmålene til politikerne. (Se 

også listen med spørgsmålene til politikerne, 

som Erik har sendt til os d. 20/8). Nanna vil 

gerne vide, om det kun er de indsendte 

spørgsmål, der kan drøftes. Det mener Erik 

ikke, da det er et dialogmøde. Anne vil gerne 

have nogle af spørgsmålene samlet i 

arbejdsgrupper f.eks. kan stier og 

trafiksikkerhed være sammen. Erik mener, at 

det bliver op til politikerne, at etablere dem. 

Niels Jørgen vil gerne høre, om Erik ved noget 

om mødeformen; men det er der ikke oplyst 

noget om. Erik tilmelder os til mødet, Lis kan 

ikke komme. – Vedr. Naturens dag: Erik får en 

pakke tilsendt med flag m.m. til brug på 

dagen. Anne vil gerne være tovholder på den 

lange tur på cykel. Erik vil tage turen på 5,6 

km., og Erik vil spørge Kirsten Jørgensen, om 

hun vil tage den korte tur rundt i byen. Der 

mangler kun en tovholder til turen på 7 km. til 

Heatherhill. Arrangementet varer fra kl. 14-17. 

Kl. 15.30 vil der være kaffe, te og kage i 

Idrætshuset. Niels Jørgen, Ulla, Citta og Bente 

vil stå for det. Ulla og Bente bager en kage. 

Kirsten Mousten er bortrejst, men vil bage en 

ølkage til dagen, inden hun rejser. Anne 

foreslår, vi kan spørge efterskolen, om de vil 

sælge kaffe og kage på dagen, og så tjene 

nogle penge på det. Erik vil give stavgængerne 

besked om dagen, og Ulla vil sige det til 

vandreholdet. Anne synes Dansk Vandrelaug 

skal have besked, og Anne vil sige det til Trine 

på Strandbjerggård og Eva Pahus, de er 

vandrere. Kaffeholdet samt Anne og Erik 

mødes kl. 13.00 i Idrætshuset. Nanna kan 

måske også komme. – Vedr. pjecen 

”Velkommen til Vejby”: Hvis der er nogen, 

der har rettelser til pjecen, bedes I sende dem 

hurtigst muligt til Kirsten. Kirsten tager den 

rettede pjece med til næste møde. – Nanna 

oplyser at biblioteket på skolen nedlægges. 

Der kan dog fortsat afleveres og hentes bøger. 
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Nanna ved ikke, hvornår biblioteket henter de 

bøger, der er på skolen. Anne synes, sagen 

skal op som punkt på næste møde. Ulla vil 

gerne vide, hvordan det går med biblioteket i 

Tisvilde, hvor man kan komme ind om 

aftenen. Nanna siger, det er meget vanskeligt 

at indføre på skolen i Vejby p.gr.af 

alamsystemet m.m. – Niels Jørgen har været 

inde og se på ”Wiki”. Her omtales en meget 

lille by ”Bedsted” meget udførligt. Niels 

Jørgen vil foreslå, at der også lægges 

oplysninger ind om Vejby, det kunne måske 

tiltrække nye tilflyttere. Der kunne lægges 

oplysninger ind med link til vores 

hjemmeside. Sagen tages op på næste møde. 

 

Ad.6. 

Erik har været til møde med Sanne. Så vidt 

Erik ved, er der kun kommet én flygtning til 

kommunen i år. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1.  

Møde datoerne for det næste år er aftalt på det 

sidste bestyrelsesmøde. Datoerne er følgende: 

23/10- 18.-- 20/11-18.—19/2-19. – 16/4-19. – 

21/5-19. Planlagte aktiviteter: Tænding af 

juletræet d. 2/12-18. Fastelavn d. 3/3-19. 

Generalforsamling d. 30/4-19. Konstituerende 

møde d. 21/5-19. 

 

Ad.7.2. 

Kassereren er desværre død, så der er valgt ny 

kasserer. Citta synes, at det var meget 

besværligt, at få godkendt en ny kasserer i 

banken. Den nye kasserer er Torben Møller 

Hansen. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4. 

VIF må ikke bruge deres egen fodboldbane i 

øjeblikket, fordi den er alt for tør. Der spilles i 

øjeblikket på skolens og Godhavns baner. 

Familie søndagene starter d. 26/8. der vil blive 

ekstra aktiviteter fra kl. 11-14. Familierne kan 

både selv hygge sig eller være grupper, der 
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laver noget sammen. Niels Jørgen har været til 

møde med Borgmesteren og Pia Foght vedr. 

anlæggelse af kunstgræsbaner. 

 

Ad. 7.5. 

Fredag d. 7/9 kl. 17 bliver der fredagsbar med 

drikkevarer og flæskestegssandwich. Mandag 

d. 15/10 er der vinsmagning og tapas. Lørdag 

d. 17/11 julefrokost med musik og dans for 

firmaer og private. Det annonceres i Vejby 

nyt. 

 

Ad.7.6. 

Revisionsrapporten er sendt til stiftets jurister. 

Kalkning af kirken starter snarest i september. 

Kirkelige handlinger vil foregå i Tibirke kirke, 

og gudstjenesterne afholdes i Sognegården. 

Erik har taget en folder med til Ulrik om 

strandgudstjenester på Lolland. Erik syntes, 

det havde været spændende at være med. 

 

Ad. 7.7. 

Fredag d. 31/8 kl. 17-21 holder skolen 10 års 

fødselsdag som Sct. Helene Skole. Der bliver 

optræden, tivoli og mad. Tilmelding og 

indbetaling af 25 kr. med mobilpay på 

72499374. Hvis man ikke har mobilpay, kan 

man betale til skolens sekretær, der er på 

skolen alle hverdags formiddage. Nanna vil 

sende en invitation til os alle. – Nanna har 

fundet en del foldere vedr. Kløverstierne, der 

er blevet opbevaret på skolen, så der skal ikke 

trykkes flere foldere lige nu. – 

Hjælpeklasserne på skolen er blevet udvidet 

med flere elever.  

 

Ad. 7.8. 

Ulla har aftalt med Kate, at det koster 500 kr. 

når Trongårdsklubben låner forsamlingshuset; 

men Ulla er ikke helt klar over, om de selv 

skal gøre rent bagefter. Ulla skal også have 

aftalt, hvis der skal afholdes begravelseskaffe, 

og det falder på samme dag, som klubben har 

en aftale, kommer klubben så i anden række. 

 

Ad. 8. 

Erik deltog i sidste Lokalforeningsråds møde. 

Borgmesteren skulle deltage og kom senere på 
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mødet. Det er et problem at finde et medlem 

fra Lokalforeningsrådet, der vil deltage i 

dialogforum om kollektiv trafik. Måske er der 

en fra Tisvilde, der vil være med. Der er møde 

i det dialogforum d. 29/8. Næste møde i 

Lokalforeningsrådet d. 24/9 på den gamle 

skole i Dronningmølle. Erik og Citta deltager. 

 

Ad. 9. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 10. 

Intet nyt. 

 

Ad. 11. 

Årets landsby er blevet Fejø. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Etablering af en landsbypulje ville være fint. 

 

Ad. 14. 

Næste møde mandag d. 17 september. 

 

Ad. 15. 

Kirsten vil gerne vide, om der er nogen, der 

ved, hvad der skal ske med Stationen. Det 

eneste vi ved er, at Bjørn ejer den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


