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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 18. juni 2018, kl. 19.00 i blok U på skolen 

i Vejby 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelelser: Ungdomsboliger på 

Bakketoppen - Lokalsamfundet bliver inviteret 

til at se boligerne efter sommerferien. Erik 

deltog i indvielsen den 31. maj. 

 

3. PR-aktiviteter: Vejby Nyt er netop uddelt. 

Deadline for stof til næste nummer er den 10. 

august. Bladet uddeles 1.-2. september 2018. 

 

4. Løbende aktiviteter: Orientering om 

flygtningesituationen i Vejby. Referat fra 

dialogmøde med borgmesteren den 31/5 - 18 

samt fra møde i flygtningenetværket den 7/6 - 

18. Sidste nyt vedr. Kildehøjgaard 

udstykningen. 

 

5. Nye rådssager: Skal lokalrådet i samarbejde 

med VIF investere i en "pop-up vogn"? Det 

drejer sig om et tilbud, som Tudi har 

formidlet. Niels Jørgen vil orientere nærmere 

om dette tilbud på mødet. 

Citta har modtaget et tilbud om køb af en 

hjertestarter. Måske var det noget 

grundejerforeningerne kunne være fælles om. 

Sagen drøftes. 

Byrådet afholder dialogmøde i Vejby torsdag 

den 30. august 2018 - det er annonceret til 

afholdelse på skolen. Hvorfor ikke i Vejby 

Forsamlingshus? Huset er ledigt denne dag. 

Skal vi rette en henvendelse, hvor vi anbefaler 

at man flytter mødet til forsamlingshuset? 

Hvilket af vores fokuspunkter skal vi først 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Nanna, 

Kirsten, Ulla, Lis, Niels Jørgen, Bent, Anne og 

Bente. 

Afbud fra Ulrik. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. 

Erik så i Gribskov Avisen, at der var indvielse 

af lokalerne til ungdomsboligerne i den 

tidligere børnehave d. 31/5. Erik gik derfor 

derover. Der var flere politikere til stede. Der 

er plads til 8 beboere, men på nuværende 

tidspunkt bor der kun een. Erik påtalte, at 

byens beboere burde inviteres, så de kunne se 

og høre om huset. Dette vil ske efter 

sommerferien, når alle 8 beboere er flyttet ind. 

Niels Jørgen har kontaktet Godhavn for at 

gøre opmærksom på, at de unge er velkommen 

i VIF. 

 

Ad. 3. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 4. 

Erik har sendt meddelelse ud til os fra Sanne 

vedr. nedsættelse af integrationsydelsen. 

Kirsten og Erik deltog i mødet d. 31/5, hvor 

borgmesteren og Mikkel Andersen var med. 

Der var nogle syriske kvinder, der havde lavet 

mad til deltagerne, men de af deltagerne der 

var muslimer, kunne ikke spise med, fordi det 

stadigt var Ramadan. -  Erik deltog i mødet d. 

7/6. Her orienterede Mikkel Andersen om, at 

der skal spares 5 mil. på budgettet til 

jobcenteret, hvilket er ganske urealistisk. 

Regeringen har herudover besluttet, at 

kommunerne skal spare 20% på 

flygtningeområdet, fordi der kommer færre 

flygtninge end forventet i år. I øjeblikket har 

vi 169 flygtninge i Gribskov Kommune, og 

der er kun kommet en indtil nu i år. Kirsten 

gør opmærksom på, at man forventer nogle 

familiesammenføringer. På mødet skulle 

deltagerne fortælle om en episode fra deres 

område. Erik fortalte om familien, der bor i en 
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tage fat på efter sommerferien? - Måske kunne 

en revision af pejcen "Velkommen til Vejby" 

være en idé. Mulighederne drøftes. 

 

6. Permanente aktiviteter: Kløverstier - Jørn 

og Erik har opsat de manglende skilte. Erik 

har et lille overskud af folderen om 

"Kløverstier i Vejby", som afleveres til Nanna 

inden sommerferien. Efter sommerferien 

drøfter stigruppen situationen. 

 

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: Møde den 20. juni - dagsorden er endnu 
ikke modtaget. Hvem deltager? 
 
9. Kontakt til kommunen: Orientering om de 
sidste nyheder fra udvalgene. Dialogmøde i Vejby 
30. august 2018. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 
nyhedsbreve. 
 
12. Div. kontakter: Bilag vedr. møder om LAG og 
FLAG og ansøgningsfrister er udsendt til alle. 
 
13. Intern administration og økonomi. 
 
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 27. august 
2018. 
 
15. Eventuelt. 
 

 

 

 

midlertidig bolig i den gamle børnehave, og 

som skulle flytte til en permanent bolig langt 

ude på landet. Familien har nu fået lov til at 

blive boende i børnehaven indtil videre. -  Der 

er nogle regler omkring aflønning af 

flygtningene, når de er i job, der er urimelige. 

Maysaa er uddannet lærer i Syrien. Hun 

hjælper til med undervisningen på en skole i 

Frederiksværk, men Maysaa får ingen løn for 

det. Man prøver at finde en løsning på 

problemet, så det bliver muligt at tage en 

dansk overbygning inden for deres fag, hvor 

de kan få løn i stedet for SU. -  Erik er blevet 

kontaktet af ”Frivillig flygtningehjælp” i 

Græsted, de er tilknyttet Dansk 

Flygtningehjælp. Erik deler en seddel med 

oplysning om organisationen ud til os. – 

Desværre har vi ikke fået nogle penge fra ”Det 

Grønne Hus” til en udflugt for flygtninge og 

en aktivitet for unge mænd. – Der har været en 

helsides annonce med et stort billede af 

byggeriet ”Kildehøjgård” på et tillæg i 

Ugeposten med henvisning til at yderlige 

oplysninger kan fås på byggeriets hjemmeside 

og Facebook. Erik har været inde og se på 

hjemmesiden, hvor det ser ud til, at boligerne 

bliver noget dyrere, et hus på 75 kvadratm. 

skal koste 1.995.000 kr., og der skal først 

betales ved indflytning. Niels Jørgen har læst, 

der er noget om spildevands problemer. 

 

Ad. 5. 

Spørgsmålet om vi skal være sammen med 

VIF om en ”pop-up vogn” drøftes. Da der er 

mange problemer vedr. placering af vognen, 

hvordan den kan flyttes, og hvem skal stå for 

vedligeholdelse m.m., og vi ikke ved, hvad vi 

skal bruge den til, så bliver vi enige om at sige 

nej tak. VIF har drøftet det i bestyrelsen, men 

har endnu ikke truffet en beslutning. – Citta 

har fået et tilbud på en hjertestarter til 9.500 

kr., den koster ellers normalt 14.000 kr., 

tilbuddet er til grundejerforeningen, Citta vil 

derfor høre, hvis den sidder, hvor den er 

tilgængelig for alle, om andre vil være med til 

at betale den. Niels Jørgen ved, at de andre 

hjertestartere, vi har i byen, er doneret af 

Trygfonden, vi har 3: En på Trongården, i 



Referat                                                               Side 3 

Vedr: Vejby Lokalråd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrætshuset og på skolen. Efter ferien vil 

Nanna godt undersøge, hvordan man får en 

hjertestarter, og hvor den skal hænge. Nanna 

foreslår også, at der kommer til at stå fast i 

Vejby Nyt, hvor hjertestarterne hænger i 

Vejby. – Når Byrådet holder møde i Vejby d. 

30/8 skal evt. emner, man ønsker de skal tage 

op, sendes til politikerne senest d. 20/8, Erik 

vil derfor gerne have, at vi afholder mødet i 

august d. 20/8, så de forslag vi kommer med 

lige kan nå at blive sendt til dem. 

Tilmeldingsfristen er d.24/8. Erik vil skrive 

tak til Byrådet for invitationen, og samtidigt 

foreslå at mødet afholdes i Forsamlingshuset i 

stedet for Skolen. – Vedr. vores fokuspunkter: 

På næste møde vil vi se på folderen 

”Velkommen til Vejby”. Kirsten sender 

folderen ud til os, så vi kan se, hvad vi evt. 

synes skal ændres. 

 

Ad.6. 

Efter sommerferien tager ”Stigruppen” stilling 

til, om der skal trykkes flere foldere. 

 

Ad. 7.1. til 7.8. 

Ad. 7.1. Intet nyt. 

 

Ad.7.2. 

Melhøj Park 2 er blevet solgt og endda over 

prisen. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Shelter og legeplads er sat op, mangler kun at 

kommunens legeplads chef skal godkende det. 

– Sct. Hans aften bliver formodentlig uden bål 

og grill. Det har været svært, at få hjælpere til 

de praktiske opgaver, men det skulle være på 

plads nu. Nanna vil gerne have, at Sct. 

Hansfesten i Vejby bliver annonceret noget 

mere til næste år. Tisvilde har store plakater 

sat op langs vejen vedr. deres fest. – Niels 

Jørgen skal til møde med politikerne d. 22/6, 

og forhåbentlig bliver der bevilliget nogle 

penge til VIF. Politikerne roser tit Vejby, fordi 

her sker mange ting, men det har ikke fået dem 
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til at bevillige flere penge. Det kan blive et 

emne, der skal tages op på mødet d. 30/8. 

 

Ad.7.5. 

Der kom ikke ret mange til arrangementet med 

Ramløse dilettanterne. Fredag måtte aflyses 

p.gr.af for ringe tilmelding, og der var heller 

ikke fuldt hus lørdag, så det var et meget 

skuffende resultat. – Vedr. udlejning til 

Trongårdsklubben: Bestyrelsen har drøftet, 

hvor meget Trongårdsklubben skal betale for 

at leje Forsamlingshuset, men de nåede ikke 

frem til en pris, de vil derfor gerne have, at 

Trongårdsklubben selv kommer med et 

forslag. Ulla oplyser, at det vil dreje sig om 

følgende aktiviteter: Squaredans hver anden 

mandag, evt. fællesspisning afhængig af prisen 

for huset, og det vil dreje sig om 5 gange. Ulla 

ved ikke om fællesspisningen bliver ved, da 

der er nogle problemer med at få maden 

leveret fremover p.gr.af sygdom. Herudover 

kan det være, at der af og til skal spilles 

bridge, når der ikke er plads på Trongården 

p.gr.af andre arrangementer. 

 

Ad.7.6. 

Erik orienterer om mødet d. 27/5 vedr. kirkens 

regnskab og budget, hvor det viste sig, at der 

havde været flere uregelmæssigheder; men 

hvor Ulrik havde pointeret, at det skulle der 

ikke være mere. 

 

Ad.7.7. 

Der er stor fødselsdagsfestfest d. 31/8 fra kl. 

17-21 for at fejre skolen fylder 10 år. Alle er 

inviteret, kaffe og kage m.m. kan købes. Man 

skal tilmelde sig. Det koster 25 kr. at deltage. 

Man kan betale på mobilpay til 72499374 og 

huske at skrive sit navn. -  Nanna fortæller om 

det nye kunstværk ved Trongården, hvor alle 

5. klasserne fra skolerne i Vejby og Tisvilde 

har været involveret.. – Herudover er der et 

projekt ”Natur der duer”, hvor begge skoler 

også er involveret. Nannas klasse har været på 

orienteringsløb i skoven, og Kirsten fortæller 

om, eleverne har været frem og tilbage mellem 

Vejby og Tisvilde på cykel og med tog. Der 

har været lejertur på et par dage til Fårevejle, 
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den blev støttet økonomisk af ”Musik i Lejet”. 

 

Ad.7.8. 

Der har lige været bustur til Knuthenborg, 

meget fin tur med meget god mad. 

Stavgangsholdet skal på tur til Fredensborg 

slotspark d. 21/6 og sejle til Fændrikhuset på 

den anden side af Esrumsø. – Ulla oplyser, at 

Trongårdsklubben har fået et højere beløb fra 

kommunen i år end tidligere, fordi beløbet er 

sat op til klubberne. Til gengæld har 

squaredans og stavgang fået mindre.  

 

Ad.8. 

Næste møde bliver i august, hvor Citta og Erik 

formodentlig deltager. Spildevandsplanen vil 

blive drøftet. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 10. 

Intet nyt. 

 

Ad11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se dagsorden. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 20 august, hvor vi 

drøfter, hvilke spørgsmål der skal sendes til 

politikerne inden mødet d. 30/8, og kommer 

med evt. ændringer til folderen ”Velkommen 

til Vejby”. 

 

Ad.15. 

Nanna bliver spurgt om hendes opfattelse af 

episoden på skolen i Vejby, der er omtalt i 

Ugeposten, hvor en dreng, der ikke går på 

skolen, har overfaldet en anden dreng, og som 

har udløst mange kommentarer på Facebook. 

Nanna kan ikke genkende beskrivelsen af 

episoden i forhold til, hvad der egentlig skete. 
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