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Inden generalforsamlingen er Flygtningekoordinator Sanne Kok bedt om at komme 
og fortælle om sit arbejde. 
Erik byder Sanne velkommen og deltagerne i generalforsamlingen. 
Sanne fortæller lidt om sine tidligere ansættelser, hvor hun har arbejdet mange 
steder med frivillige, blandt andet på Grønland. Sanne er ansat til at arbejde med de 
frivillige i Gribskov Kommune, der arbejder med flygtningene. Sanne er ansat i 
Gribskov Kommune på 18 timer om ugen. 
Det er de frivillige i kommunen, der har ønsket at få en koordinator på området. 
Sannes arbejdsplads er i Jobcenteret i Helsinge. Sanne har besøgt alle de frivillige 
organisationer i kommunen, og hun har lavet et oversigtskort, så det er muligt for de 
frivillige at finde hinanden. Kortet skal lige godkendes politisk, så vil det blive sendt 
ud til de frivillige organisationer. Sanne ser gerne, at kortet bliver oversat til arabisk, 
så det også kan bruges af flygtningene. 
Sanne arbejder meget sammen med Frivilligcentrene.  
Der har været dialogmøder mellem flygtninge og de frivillige. Det store spørgsmål 
var, hvordan får vi flygtningene i arbejde. Der kom mange ideer frem efter mødet. 
Der er nu nedsat et udvalg, der prøver at finde arbejde til flygtningene. 
Sanne har arbejdet meget sammen med Erik Malling bl.a. for at få en ordning, så de 
frivillige i de forskellige områder får besked, når der kommer flygtninge til deres 
område. Det har været vanskeligt, fordi kommunen ikke må udlevere navnene og 
bopælen på de flygtninge, der opholder sig her; men der er nu kommet en løsning 
på problemet, så flygtningene nu bliver tilbudt et møde, hvor en frivillig, en 
sagsbehandler og en tolk deltager, og hvor flygtningene bliver spurgt, om de ønsker 
kontakt til de frivillige. 
Der har været et møde hvor en flygtningefamilie, Sanne, Erik, en sagsbehandler og 
en tolk deltog. Det har resulteret i et godt samarbejde mellem Erik, 
flygtningefamilien og sagsbehandleren. Et sådan møde giver også mulighed for, at 
forklare flygtningene hvem der tager sig af hvad. 
Der er ikke kommet så mange flygtninge som man ventede. Gribskov Kommunes 
kvote var på 48, men den er nu reduceret til 24. Der skulle være kommet 2 i maj 
måned, men de er ikke kommet endnu. 



Der kører 250 integrationssager, de kan køre over 5 år. I en integrationssag skal 
flygtningene skrive under på, at de vil lære dansk og prøve på at få et arbejde. 
Der er 200 flygtninge i arbejde, 26 i private firmaer. Virksomhedskonsulenterne 
efterlyser små private firmaer, der måske kan bruge en flygtning. Rema 1000 i Vejby 
har ansat 2; men Erik kan senere på mødet oplyse, at der kun er en, da den ene talte 
for dårligt dansk. 
Med hensyn til boliger bor der 19 flygtninge i midlertidige boliger, og 6 er på vej til 
en permanent bolig. Der er boliger nok i Gribskov Kommune; men i mange af de 
private udlejninger er huslejen alt for høj i forhold til flygtningenes indtægter. 
Nanna spørger, om det ikke kan være et problem for de mandlige flygtninge, at det 
stort set kun er kvinder, der tager sig af deres sager. Sanne oplyser, at der er ansat 
en sagsbehandler, der taler arabisk, og en anden sagsbehandler prøver, at gøre sig 
mindre end hun er, og så går det. 
Anne siger, at hun har talt med en flygtning, der taler godt dansk og er veluddannet, 
men han oplever, at han aldrig bliver spurgt om, hvad han vil, og hvad han ønsker, 
og han har hørt det samme fra andre flygtninge. Sanne vil tage det med sig. 
Citta vil gerne vide, om man ved noget om, at flygtningene helst vil bo i mindre 
samfund frem for i en by. Erik fortæller om det møde Kirsten og han har haft med de 
to forskere, der netop er ved at lave et projekt om det emne. Erik regner med, at 
Kirsten og han får en kopi af projektet, når det er færdigt. Det vil Sanne også gerne 
have. Kirsten oplyser, at det er vanskeligere for de unge enlige mænd end for 
familierne at bo i de små samfund, mændene vil gerne bo, hvor der sker noget 
mere. 
Sanne prøver, om det er muligt, at få nogle flere unge til at deltage i det frivillige 
arbejde. 
Nanna foreslår, at man sender lister ud til virksomhederne med oplysninger om, 
hvilke uddannelser m.m. de flygtninge har, som man søger arbejde til. Sanne mener, 
at det tager jobkonsulenterne sig af. 
Kirsten gør opmærksom på, at hun i samarbejde med jobkonsulenterne har efterlyst 
arbejde til flygtningene i Vejby Nyt. 
Anne spørger, om der kan ansættes nogle privat til havearbejde eller lignende, men 
det mener Kirsten ikke er muligt på grund af reglerne vedr. udbetalingerne fra 
kommunen. 
Citta oplyser, at deres grundejerforening har et fælles areal, hvor de godt kunne 
bruge en til at ordne det. Grundejerforeningen har CVR nr. Sanne vil undersøge det. 
Til slut deler Sanne foldere ud vedr. ”Samarbejde om integration i Gribskov 
Kommune” 
Anne siger, at hun er så glad for, at Sanne er blevet ansat, da der har været hårdt 
brug for en, der kan koordinere det frivillige arbejde i kommunen. 



Sanne går kl. 19.55 og generalforsamlingen kan starte. 
  

Dagsorden: 
1. Valg af referent og dirigent – lokalrådet foreslår Bente 

Christoffersen og Citta Flensted. 
2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Forslag til plan for kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Bente 

Christoffersen og Erik Malling (begge er villige til genvalg). 

7. Valg af 2 suppleanter – på valg er Mie Bauditz og Anne Grell 

(begge er villige til genvalg). 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg er Jette 

Larsen og Jørn Jensen og som suppleant Karl Terpager (alle er 

villige til genvalg). 

9. Eventuelt.  
 

Deltagere i generalforsamlingen fra lokalrådet: Erik, Citta, Lis, Kirsten, 
Nanna, Bent, Niels Jørgen, Henrik og Bente. 
Øvrige deltagere: Kirsten Jørgensen, Karl Terpager, Birgit Malling og Inge 
Friborg.  
1. 
Citta vælges til dirigent og Bente til referent. Citta kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. 
Erik gør opmærksom på, at det er lokalrådets 28. generalforsamling, og 
der er afholdt 11 møder i 2016. Herefter læser Erik formandsberetningen 
op (se beretningen). 
Herefter kommer der følgende bemærkninger: Kirsten Jørgensen har 
forstået på Uno, at han regner med, at skulpturen flyttes til Vejby onsdag 
d. 26/4. Erik siger, at det er i orden, for der skal nok ordnes lidt rundt om 
den, og indvielsesdagen nok bliver vedtaget på lokalrådsmødet d. 1/5. 



Kirsten Mousten har fået flere opfordringer til at foredraget om P. C. 
Skovgaard gentages om aftenen, så folk der går på arbejdet også kan høre 
det. Erik regner med, at de ture som Kirsten J. og Niels Jørgen vil stå for 
rundt i byen, hvor man kan se nogle af motiverne til Skovgaards malerier, 
bliver på en lørdag, så alle vil kunne deltage der. 
Citta og Inge Friborg har fået den opfattelse, at det er Vejby-Tibirke 
selskabet, der vil stå for turen til Viborg i september; men her kan Erik og 
Niels Jørgen oplyse, at det er Lokalrådet og Menighedsrådet. Turen 
kommer formodentlig til at være Menighedsrådets udflugt for i år, da der 
vil indgå et besøg i Viborg Domkirke, hvor vores præst Ulrik Pilemand vil 
være guide. 
Bent vil gerne vide om den flygtning, der talte for dårligt dansk til at være 
ansat i Rema 1000, går til dansk undervisning nu. Erik kan oplyse, at det 
gør han, og at alle flygtningene bliver undervist i dansk.  
Erik fortæller, at Maysaa har sat et opslag op, hvor hun oplyser, at hun 
gerne vil undervise i engelsk, Maysaa er tidligere engelsk lærer. 
Anne siger, at man lærer nu bedst, når man er i fysisk og psykisk balance, 
og det er ikke alle flygtninge, der er det. 
Herefter godkendes beretningen. 
 
3. 
Lis deler kopier ud af regnskabet. Hvorefter Lis gennemgår regnskabet. Lis 
har alle bilagene med, så hvis nogen ønsker at se dem er der mulighed for 
det. 
Erik gør rede for, at alle projekterne ikke er afsluttet endnu, så der skal 
bruges penge både til Kløverstierne og ”Vejby en by med udsigt”, og det 
er derfor, vi har så mange penge i øjeblikket. 
Karl vil gerne vide, hvorfor Vejby Nyt giver overskud. Erik gør rede for det. 
Citta roser dem, der har stået for Kløversti projektet, for det har været et 
meget stort arbejde. 
Der kommer ikke flere bemærkninger til regnskabet, hvorefter det 
godkendes. 
 
4. 



Erik læser de punkter op, som lokalrådet arbejder med nu, og som vi 
fortsat vil arbejde med. Lokalrådets fokuspunkter for 2017 ser således ud: 

1. Udgive bladet ”Vejby Nyt” og informere om begivenheder i 
lokalsamfundet i bladet og på hjemmesiden samt facegruppen 
vejbynet. 

2. Stier - bevarelse af gamle stier og oprettelse 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 caféaftener, undervisning i dansk, 
transport af møbler og hjælp til div. ting, 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, 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. 

7. Støtte Boliggruppens fortsatte arbejde. 
 Herudover vil der blive afholdt et vælgermøde i efteråret inden 
kommunalvalget, hvor kommunens politikere deltager i et panel, og der 
er mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. 
Der er også ved at blive udarbejdet en ny hjemmeside af Anne og hendes 
mand Stig. 
Kirsten Jørgensen efterlyser pleje af Kongehøjen. Der er igen pløjet tæt på 
stien op til højen, så den er vanskelig at gå på, og højen trænger til at 
blive ryddet. Kirsten så gerne, at der var nogle yngre mennesker, der ville 
stå for vedligeholdelse af højen. 
Niels Jørgen foreslår, at den ene af de gange højen beskæres bliver i juni, 
så kan de grene m.m., der skæres af, bruges til Sct. Hansbålet. 
Kirsten efterlyser en buskrydder. 
Nanna foreslår, at hun spørger en af de ældre klasser, om de evt. kan stå 
for plejen. 
Niels Jørgen vil undersøge, om dem der holder idrætsforeningens arealer 
også kan ordne Kongehøjen.  



 
 
5. 
Der er ikke kommet nogen forslag. 
 
6. 
Erik og Bente genvælges. 
 
7. 
Mie og Anne genvælges. 
 
8. 
Jette, Jørn og Karl genvælges. 
 
9. 
Anne orienterer om Lokalrådets nye hjemmeside. Man skal gå ind på 
”Vejby Liv”. Anne opfordre os alle til at gå ind og se på den nye side, og 
hvis vi synes, at noget skal være anderledes, hører Anne meget gerne 
vores kommentarer vedr. dette. 
Kirsten Mousten har hørt, at der er en flygtning, der har købt en grillvogn, 
som han evt. vil stille op i Helsinge eller Gilleleje. Kirsten foreslår, at den i 
stedet bliver sat op i Vejby, så Kirsten efterlyser steder, hvor den evt. kan 
stå. Kirsten mener, at der er nogen der undersøger, om det er lovligt. Der 
kommer forslag til placeringen på den lille parkeringsplads ved gadekæret 
eller parkeringspladsen ved masten på Stationsvej. Gillvognen har ikke 
hjul så den skal transporteres på en lastbil. 
Henrik spørger, om et samarbejde med tanken kunne være en mulighed; 
men Niels Jørgen siger, at tanken har et helt fast koncept for, hvad de må 
sælge. 
Henrik fortæller, at menighedsrådet synes, at kirken er alt for lidt synlig 
ude i landskabet, så menighedsrådet vil gerne fælde nogle af de høje 
træer, der skygger for kirken og plante nogle nye. Der er enighed om, at 
det er en god ide.  



Herefter er der ikke flere bemærkninger til dagsordenen. Erik takker 
dirigenten og for god ro og orden, samt opfordre os til at blive siddende 
og tale sammen. 
Generalforsamlingen slutter kl. 20.50. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              
Citta Flensted                                                        Bente Christoffersen 
 
 
 
 
 


