Formandsberetning til Vejby Lokalråds
generalforsamling mandag den 23. april 2018
kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus

Vejby Lokalråd holdt stiftende generalforsamling i 1989, så denne generalforsamling er nr. 29.
Vi har siden sidste års generalforsamling holdt 10 møder i lokalrådet. Dertil kommer at flere af
lokalrådets medlemmer har deltaget i en række møder i lokalforeningsrådet samt i forskellige
møder og arrangementer vedr. flygtninge og i møder med kommunen.
Når jeg tænker tilbage på det forløbne år, så er der især 2 begivenheder eller arrangementer,
der må betegnes som årets absolutte højdepunkter.
Den første begivenhed var fejringen af P. C. Skovgaards 200 års fødselsdag, som vi fejrede ved
et stort arrangement på selve fødselsdagen den 4. april. Dette arrangement som var en stor
succes omtalte jeg på sidste års generalforsamling, men selve monumentet for P. C. Skovgaard,
som er placeret ved Bent Madsens hus lige overfor tanken, nåede vi først at få indviet ved en
festlighed i forbindelse med vores grundlovsarrangement den 5. juni. Det var 2 piger fra
Gribskov Gymnasium, der i forbindelse med en eksamensopgave i billedkunst fik ideen. De fik
den højeste karakter for deres projekt, som de udførte i lille størrelse. Der var flere gode forslag
til, hvad der kunne være en slags vartegn for Vejby, men dommerkomiteen valgte
mindesmærket for P. C. Skovgaard, byens berømte landskabsmaler.
Lokalrådet var så heldig at få Uno Jørgensen, født og opvokset i Vejby og uddannet smed på
Godhavn til at påtage sig opgaven med at udføre monumentet i stor størrelse.
Der deltog mange mennesker i indvielsen, som fandt sted en time før grundlovsmødet på
"præstens mark".
Lokalrådet har takket Uno og givet ham en lille erkendtlighed for det store og flotte arbejde.
Men jeg vil gerne her i beretningen endnu engang rose og takke Uno.
Et andet arrangement som havde forbindelse med P. C. Skovgaards 200 års fødselsdag var
turen til Viborg den 2. september, som lokalrådet arrangerede i samarbejde med Vejby-Tibirke
Selskabet og Vejby Menighedsråd. Vi besøgte Skovgaard Museet og Viborg Domkirke. Det
var en lang tur, men det var spændende at se både museet og domkirken.
Det andet store arrangement var vores vælgermøde, der blev holdt i Vejby Forsamlingshus den
8. november. Det er en tradition at Vejby Lokalråd i samarbejde med Vejby Forsamlingshus
hvert 4. år op til kommunalvalget afholder et vælgermøde. Alle 13 partier/lister var
repræsenteret ved mødet, som var særdeles velbesøgt. Hele salen var fuld, så de sidst ankomne
måtte lukkes op på balkonen.
Et andet projekt, der har optaget lokalrådet, er det nye byggeri neden for Trongården. Det blev
før kaldt Tisvilde Ø, men nu er 2E-group gået ind i projektet sammen med Søren Toft-Nielsen.
Der er nu udarbejdet en ny lokalplan 555.10, som kan ses på kommunens hjemmeside under

"høringer". Den er i offentlig høring fra 6. april til 4. maj. Byggeriet er udformet som
rækkehuse i ét plan og kaldes "Kildehøj Park". Vi har lige hørt Søren Toft-Nielsen fortælle om
byggeriet, så det skal jeg ikke komme nærmere ind på.
Jeg nævnte sidste år lokalrådets fokuspunkter. Vi har her i foråret revideret punkterne. Vores
fokuspunkter 2018 vil jeg orientere om under punkt 4 forslag til plan for kommende år.
Mandag den 9. april afleverede udvalget for levedygtige landsbyer deres anbefalinger til,
hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige
landsbyer og dermed bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.
Udvalget er fremkommet med 17 anbefalinger til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.
Det skal være attraktivt at leve og bo overalt i Danmark. Flere landsbyer skal igennem en
omstilling for at blive levedygtige. Den første anbefaling lyder således: "Der skal lægges vægt
på et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til
landskab og natur. Nr. 2 lyder: "Nærhed til offentlig og privat service." Man kan se alle 17
punkter på Erhvervsministeriets hjemmeside. Vejby, der ikke betegnes som en landsby, men
som et lokalcenter, opfylder mange af de forhold som angives i de 17 punkter. Det nye byggeri
er med til at skabe yderlige vækst i byen.
Lokalrådet har nogle forskellige opgaver, som vi skal sørge for. Jeg tænker her på at holde øje
med vores kløverstier og at sørge for at Kongehøjen hvert år bliver ryddet. Vi arbejder på at få
nedsat nogle små grupper, som kan påtage sig dette arbejde. Er der nogen der har lyst til at
deltage i dette praktiske arbejde, kan de give mig besked.
Det var blot nogle af de ting lokalrådet har beskæftiget sig med. Men ellers kan jeg opfordre til,
at man læser Vejby Nyt, hvor lokalrådet i hvert nummer orienterer om vores arbejde.
Jeg vil slutte denne beretning med at takke alle lokalrådsmedlemmer for deres arbejdsindsats i
det forløbne år. Der skal også lyde en tak til uddelerne af Vejby Nyt samt til de andre
foreninger, som er med at at skabe liv i byen.
Erik Malling 15.04.2018

