
                                    

Formandsberetning til Vejby Lokalråds 

generalforsamling mandag den 21. september 2020 

kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus 

 
Vores sidste ordinære generalforsamling blev afholdt den 29. april 2019. Generalforsamlingen i 

2020 var indkaldt til den 27. april, men måtte på grund af coronaen udsættes. Det samme måtte 

vores møder i lokalrådet. Det sidste møde vi afholdt, inden Danmark blev lukket ned, fandt 

sted den 24. februar 2020. Da der blev lukket lidt op igen omkring sommerferien, holdt vi 

møde den 17. august. Det første møde efter generalforsamlingen finder sted mandag den 5. 

oktober 2020. 

 

I løbet af 2019 skete der mange ting. Efter generalforsamlingen konstituerede lokalrådet sig på 

mødet den 13. maj på følgende måde: Bente sekretær, Lis kasserer, Citta næstformand og 

undertegnede som formand. 

 

Efter en henvendelse fra Hanne og Lars Nielsen havde Citta og jeg et møde med dem i deres 

sommerhus den 19. juni for at høre nærmere om deres forslag om en sti over Svanemosen. Det 

bliver ikke så let, men de vil prøve at spørge i grundejerforeningen om der er interesse for 

forslaget. Vi har ikke hørt noget siden. 

 

Sankt Hans aften var der bål på idrætspladsen. Der var underholdning af Mads Wedderkopp 

med sang og musik. Årets båltaler var Trine Egetved fra byrådet. Samtidig blev Niels Jørgen 

udnævnt til årets ildsjæl i Vejby 2019. Der var som sædvanlig stor tilslutning til arrangementet. 

 

Pilgrimsvandringen på Esrum-Tisvildevejen den 16. juli blev forlænget således at ruten gik 

videre fra Tisvilde til Vejby, hvor vores præst Jeanne von Bentzon holdt en kort andagt i 

kirken, og derefter var der suppe med flutes i Sognegården. Arrangementet var et samarbejde 

mellem menighedsrådet og lokalrådet. Initiativtager var Henrik Lund-Andersen. Der var 30 

deltagere. Det var et meget vellykket arrangement. 

 

Søndag den 25. august var der inviteret til et orienterende møde om det nye landsby-bolig 

fællesselskab som har fået navnet ”Elleville”. Mødet foregik på marken ved Tisvildevej 18, 

hvor de spændende boliger skal bygges. Der var flere hundrede interesserede som nød det gode 

vejr. Næsten alle lokalrådets medlemmer var også mødt. Der er over 500 interesserede. 

Den 26. september blev der på Rabarbergården holdt et møde om Elleville for 

byrådsmedlemmer og lokalrådsmedlemmer samt enkelte naboer. Alle de fremmødte var enige 

om, at det var et meget spændende projekt. 

 

Torsdag den 21. november var der inviteret til ”nabomøde for nyt landsby-boligfællesskab i 

Vejby”. Mødet blev holdt i Vejby Forsamlingshus  kl. 19 -21. Der var gløgg og æbleskiver og 

en rigtig hyggelig stemning. Der var over 100 deltagere til mødet. Elleville vil gerne i dialog 

med alle interesserede naboer. Elleville bliver et bæredygtigt kvarter med masser af fælles 

faciliteter, som hele Vejby også kan nyde godt af. 

 

Det første fælles arrangement fandt sted allerede inden husene er bygget. Det var et fælles 

julemarked som skete i et samarbejde mellem Torvedage i Vejby og Elleville. Det fandt sted 



                                    

den 8. december i bygningerne på Tisvildevej 18. Det var desværre dårligt vejr, men der var 

plads til at alle boderne kunne være inde i bygningerne, så det gik fint. 

 

Vi tilmeldte os og deltog i Naturens Dag søndag den 8. september. Temaet i 2019 var ”Mærk 

Naturen”. Vi brugte, som året før, vores kløversti til at mærke naturen. Da Henrik Lund-

Andersen var styrtet på sin cykel, måtte vi aflyse den lange sorte rute, som Henrik skulle have 

været tovholder på. De øvrige 3 ruter blev gennemført med Kirsten Jørgensen, Anne Grell og 

undertegnede som tovholdere. Vi sluttede i idrætshuset med kaffe og hjemmebagt kage. Tak til 

Bente, Ulla og Mie som havde bagt samt til Rema 1000 for kaffe, te, saft småkager m.m. Der 

var god tilslutning til arrangementet. 

 

I august 2019 fik lokalrådet en henvendelse fra AD-MEDIA, som tilbød en omkostningsfri 

professionel tilflytter- og bosætningsfilm om Vejby og opland. Det lød interessant, så jeg 

kontaktede firmaet. De skrev: AD-MEDIA kontakter områdets lokale virksomheder og giver 

dem muligheden for at købe en annonce i slutningen af filmen. Når det af AD-MEDIA 

vurderes der er tegnet tilstrækkeligt annoncer til at finansiere filmen, produceres filmen uden 

omkostninger for jer. 

 

Der blev sendt et brev ud som jeg sammen med AD-MEDIAs direktør underskrev. Der stod 

bl.a. ”I vores bestræbelser på fortsat at gøre Vejby og opland til et attraktivt sted, både for os 

der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Vejby Lokalråd besluttet at 

udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i markedsføringen af vores område 

over for nuværende beboere og tilflyttere, deres familier samt interesserede i almindelighed. 

Filmen skal beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, infrastruktur, skole og 

børneinstitutioner m.v. Derfor finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at 

deltage i filmen”. 

 

Der var god tilslutning fra vores lokale erhvervsliv, så man gik i gang med at gøre klar til at 

forberede optagelsen af filmen. Vi drøftede projektet i lokalrådet og nedsatte en lille 

arbejdsgruppe bestående af Kirsten Mousten, Niels Jørgen og mig selv. Vi skrev tekster og 

planlagde, hvad der skulle optages. Det var faktisk et ret stort arbejde. Jeg vil gerne rette en tak 

til Kirsten og Niels Jørgen. Det er ikke uden grund, at de begge har titlen ”Årets ildsjæl i 

Vejby”. 

 

Første optagelse skulle finde sted den 31. januar 2020, men det både blæste og regnede, så blev 

Niels Jørgen og jeg, der kørte rundt med fotografen enige med ham om, at vi den dag måtte 

nøjes med indendørs optagelser. De udendørs optagelser blev fastsat til den 2. marts, hvor jeg 

kørte alene rundt med fotografen. Det er blevet en lille, kort film, som giver et godt indtryk af 

vores lokalområde. I har jo lige inden generalforsamlingen set filmen. 

 

Den 18. september 2019 kl. 18.30 havde Vejby Lokalråd inviteret alle nyere borgere i Vejby til 

en byvandring. Guider på byvandringen var Kirsten Jørgensen og Niels Jørgen Larsen. Der var 

mødt 15 interesserede, som fik en god fortælling om Vejby både i fortid og nutid. Vi sluttede i 

Vejby Idrætshus med en kop kaffe eller en vand. 

 

Den 14. november havde lokalrådet arrangeret en visionsaften på skolen i Vejby. Der var mødt 

ca. 50 mennesker, som kunne lytte til to spændende og inspirerende indlæg af Peter Plant, 

ildsjælen fra landsbyen Torup og Susse Manthey Olsen fra Gribskov Biblioteker. Efter de to 



                                    

indlæg var der samtaler ved de enkelte borde, hvor man drøftede forslag og ideer til nye 

aktiviteter og projekter, som vi måske i fællesskab kan udvikle i løbet af de næste par år. De 

mange forslag blev skrevet ned på nogle små post-it sedler, som blev sat op på nogle store 

plancher, som var ophængt i fællesrummet, hvor mødet blev holdt. Der var i alt 63 forslag. De 

blev placeret i følgende grupper: Trafik og Stier – boliger – bevægelse og idræt – kultur og 

fritid – alt det andet. Alle forslag er blevet lagt ud på lokalrådets hjemmeside www.vejbyliv.dk 

 

Den lille arbejdsgruppe, som består af Nanna, Niels Jørgen og undertegnede og som planlagde 

og gennemførte visionsaftenen, holdt møde den 8. januar, hvor vi gennemgik alle de 63 forsag. 

Vi har kontaktet flere af forslagsstillerne og Vejby Forsamlingshus, for at få nogle af ideerne 

gjort til virkelighed, men inden der rigtig var kommet gang i noget, så blev Danmark lukket 

ned den 11. marts og alt blev sat på pause. 

 

 

Den 27. januar 2020 indsendte vi vores bemærkninger til kommunens Planstrategi 2019. 

Byrådet skal i henhold til planloven udarbejde en planstrategi hvert 4. år. Strategien skal 

indeholde byrådets vurdering af kommunens udvikling, en vurdering af planlægningen siden 

sidst, samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Det er et digert 

værk, som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Planstrategien kan ses på kommunens 

hjemmeside. 

 

Det sidste arrangement jeg vil nævne er Naturens Dag 2020, som vi netop har afholdt søndag 

den 13. september. Der var ca. 40 deltagere, vi gik på de 3 korte ruter. Der var god stemning, vi 

holdt god afstand og sprittede af, da vi sluttede med kaffe og kage i idrætshuset. Tak til de 

samme kagebagere som sidste år og til kaffe m.m. fra Rema 1000. Det er dejligt, at der er så 

god tilslutning til de arrangementer lokalrådet laver. 

 

Jeg vil slutte med at takke lokalrådets medlemmer samt de foreninger de repræsenterer for godt 

samarbejde. Der skal også lyde en tak til Kirsten Mousten og Bent Madsen samt alle uddelerne 

af Vejby Nyt. Det er et fint blad, som vi er stolte af. 

 

Erik Malling, 21.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vejbyliv.dk/

