Formandsberetning til Vejby Lokalråds
generalforsamling mandag den 24. april 2017
kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus
Velkommen til dette års generalforsamling i Vejby Lokalråd. Vores stiftende generalforsamling blev
holdt i 1989, så dette års generalforsamling er nr. 28.
Vi har siden sidste års generalforsamling holdt 11 møder i lokalrådet. Desuden har flere af os
deltaget i en række andre møder. Især har der været mange møder vedr. hvordan vi får etableret den
bedst mulige integration af kommunens flygtninge. Dette har vi netop hørt kommunens
flygtningekoordinator Sanne Kok fortælle om. Jeg vil gerne takke alle de frivillige, som hjælper på
dette område. Jeg tænker her på vores Multikulti aftener i Vejby Idrætshus, danskundervisningen
samt den hjælp, der ydes til forståelse af breve fra myndighederne og til bl.a. transport. Det er også
dejligt, at flere af flygtningene benytter sig af VIF's mange tilbud – især fitness og fodbold.
Men som vi har hørt, så er der især 3 problemer, der burde arbejdes meget mere effektivt med. Det
er det danske sprog, muligheden for at skaffe boliger til en rimelig pris og sidst - men ikke mindst muligheden for at få flygtningene i arbejde.
Lokalrådets fokuspunkter har i det forløbne år været:
1. Udgive bladet ”Vejby Nyt” og informere om begivenheder i lokalsamfundet i bladet og på
hjemmesiden: www.vejbynet.dk samt på facebookgruppen vejbynet.
2. Stier – bevarelse af gamle stier og etablering af nye.
3. I samarbejde med Vejby Idrætsforening og frivillige flygtningevenner arbejde på at skabe den
bedst mulige integration for byens flygtninge - bl.a. ved spise- og caféaftener, undervisning i dansk,
transport af div. ting m.m., samt deltage i fælles møder vedr. integration.
4. Afslutte de 3 projekter der har fået støtte af kommunens Landsbypulje – ”Vejby Kunst, Vejby –
en by med udsigt og kløverstier.”
5. Støtte aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets loppemarked og andre arrangementer i byen.
6. Deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem lokalforeningsrådet
samt Gribskov Kommune.
Vi har gjort vores bedste for at leve op til og gennemføre disse mål.
Vedr. pkt. 1 - så kan vi især takke vores redaktør af Vejby Nyt, Kirsten Mousten, for et godt blad.
Bent, der trykker bladet, samt de mange frivillige hjælpere, der uddeler bladet, skal også have en
stor tak.
Vedr. pkt. 2 – stier, så er vi kommet med forslag til etablering af flere nye stier i vores område, men
desværre er vores ønsker ikke blandt de højest prioriterede, blandt de mange forslag kommunen
modtog.
Vedr. pkt. 3 - arbejder vi, som I har hørt, for at skabe den bedst mulige integration af byens
flygtninge.
Vedr. pkt. 4 – Vejby Kunst, Vejby – en by med udsigt og kløverstier så er vi tæt på at have nået alle
vores mål.
Vedr. pkt. 5 – om støtte til aktivitetsskabende tiltag, så fortsætter vi denne støtte.
Vedr. pkt. 6 – om samarbejde med andre lokalråd og kommunen, så deltager vi aktivt.
Projektet ”Vejby Kunst” - afslørede den 30. maj 2016 set store V, som initiativtageren Jens
Graumann samarbejde med skolens 5. klasser om. De er nu klar med endnu et projekt, som skal
afløse det store V foran Trongården. Det afsløres den 26. april kl. 11 – 12.
Projekt ”Vejby – en by med udsigt” mangler kun at afsløre mindesmærket for P. C. Skovgaard. Det

var 2 piger fra Gribskov Gymnasium, som vandt konkurrencen om et vartegn for Vejby. Uno har
stået for den praktiske udførelse af pigernes projekt. Han har skabt et meget flot mindesmærke, som
består af et hult træ med en lille bænk samt en lille mand, som sidder på toppen af det hule træ.
Mindesmærket afsløres senere på året. Det skal placeres lige over for tanken ved Bent Madsens
grund, hvor det gamle sprøjtehus lå. Det er et fantastisk flot arbejde Uno har udført. Det skal han
have stor ros for.
Det 3. projekt, vi fik støtte til fra kommunen, er vores kløverstier, som vi efter en del problemer fik
indviet den 24. september 2016. Det var en meget velbesøgt indvielse i strålende solskin.
Viceborgmester Jannich Petersen klippede den røde snor til kløverpylonen ved Vejby Gadekær. I sin
tale roste Jannich lokalrådet for det store arbejde. Han roste også byen for det store antal frivillige,
som er med til at gøre Vejby til et attraktivt sted at bo. Efter indvielsen gik deltagerne ud og
afprøvede den grønne og den blå rute.
Lokalrådet nedsatte sidste år på generalforsamlingen en boliggruppe, som skulle arbejde for at
skaffe nogle flere boliger til byen, både til pensionister og børnefamilier. Pludselig dukkede Jens
Rasmussen op med det spændende boligprojekt. Flere af gårdene mellem Vejby og Holløse blev
opkøbt. Da Jens blev dømt skyldig i forskellige lovovertrædelser, så gled han ud af projektet, som
har arbejdstitlen ”Tisvilde Ø”. Det er nu Søren Toft-Nielsen, som er bosiddende i Schweiz, der er
økonomisk garant for projektet. Han har ansat Morten Boesgaard, som administrerende direktør i
stedet for Jens Rasmussen, som er helt ude af projektet. Den 1. etape af projektet, som skal ligge
lige neden for Trongården, skal bestå af 90 boliger bygget sammen to og to i klynger. Der vil være 3
størrelser boliger: 70 – 90 og 140 m2.
Om det bliver ejerboliger, lejeboliger eller en kombination vides ikke på nuværende tidspunkt.
Kommunen har lokalplanen til behandling. Det er et spændende projekt, som kan blive til stor
glæde for Vejby.
Det sidste meget vellykkede arrangement, som Vejby Lokalråd i samarbejde med Vejby-Tibirke
Selskabet tog initiativ til, var fejringen af landskabsmaleren P. C. Skovgaards 200 års fødselsdag,
som blev fejret tirsdag den 4. april. Der var over 100 mennesker samlet ved mindepladen for P. C.
Skovgaard, som sidder på den gamle købmandsforretning lige ved siden af Vejby Forsamlingshus.
Niels Jørgen bød velkommen og fortalte om mindepladen, som blev opsat i 1942, da P. C.
Skovgaard fyldte 125 år. Inde i forsamlingshuset holdt fhv. rektor ved Helsinge Gymnasium, Jens
Anker Jørgensen, et meget spændende foredrag om P. C. Skovgaard. Desuden viste Chr. Friis ved
hjælp af sin projektor en række af P. C. Skovgaards malerier på et stort lærred. Skolen deltog med
nogle plancher af Skovgaards malerier.Vi modtog samtidig en videohilsen fra Skovgaard Museet i
Viborg. Her blev det afsløret at årets Skovgaard medalje blev givet til den berømte maler Per
Kirkeby.
Der vil senere i år blive arrangeret 2 byvandringer, hvor der fortælles om Skovgaard og om nogle af
de motiver, han malede fra Vejby. Det bliver Kirsten Jørgensen og Niels Jørgen, som leder disse ture.
I september planlægges i samarbejde med Vejby Menighedsråd en tur til Viborg, hvor vi skal besøge
Skovgaard Museet samt Viborg Domkirke.
Det var blot nogle af de ting, som lokalrådet har beskæftiget sig med. Men ellers kan jeg opfordre til,
at man læser Vejby Nyt. Her skriver jeg i hvert nummer af bladet om de sager, vi har beskæftiget os
med i den pågældende periode.
Jeg vil slutte denne beretning med at takke alle lokalrådsmedlemmerne for deres arbejdsindsats i det
forløbne år. Der skal samtidig lyde en tak til alle de personer, som har deltaget i de forskellige
arbejdsgrupper og foreninger, som er med til at skabe liv og aktivitet i byen. Der skal også rettes en
tak til Radio Kattegat og pressen for den opbakning, støtte og omtale lokalrådets arbejde har fået.

