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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 9. april 2018, kl. 19.00 i blok U på skolen 

i Vejby. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelelser: Multikulti i Vejby Idrætshus 

tirsdag d. 24. april og d. 29. maj, kl. 19 - 21. 

Alle er velkomne. 

 

3. PR-aktiviteter: Vejby Nyt, nr. 2 årgang 26 

er uddelt. Deadline for sidste nummer inden 

sommerferien er søndag den 6. maj. Bladet 

uddeles 26. - 27. maj 2018. 

 

4. Løbende aktiviteter: Status vedr. 

flygtningesituationen i Vejby. 

 

5. Nye rådssager: Fokuspunkter 2018 - 

genoptages fra sidste møde. Punkt 1 

deles/omformuleres - forslag fra Anne.  

 

6. Permanente aktiviteter: Planlægning af 

generalforsamlingen 23.4. - Søren Toft-

Nielsen kommer. Han skal bruge en projektor. 

Nana prøver at låne en på skolen, men hvis det 

ikke kan lade sig gøre, så må vi skaffe en på 

en anden måde. Forsamlingshuset har hverken 

lærred eller projektor. Hvem kan evt. hjælpe? 

Lis og Kirsten er på valg, det samme gælder 

suppleanterne Anne og Mie samt vores 

revisorer. De sidste plakater skal ophænges. Er 

der noget bestemt, der skal nævnes i 

beretningen? Forslag til dirigent. 

 

 

Deltagere: Erik, Citta, Anne, Kirsten, Niels 

Jørgen, Lis og Bente. 

Afbud fra: Mie, Werner, Ulla, Bent, Gustaf og 

Nanna. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. – Jens Graumann har meddelt, 

at skolen skifter deres kunstværk ud foran 

Trongården med et nyt, som eleverne i 5 

klasse har lavet. Det sker fredag d. 1/6 kl. 11-

12. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. 

 

Ad.4. 

Modtagergruppen har møde d. 14/8. Kirsten 

oplyser, at der er overvejelser om, at lave 

midlertidige boliger om til permanente boliger, 

fordi der er kommet færre flygtninge end 

forventet i 2017. Kirsten håber, det er muligt, 

da de midlertidige boliger ofte er bedre og 

billiger end de permanente. 

 

Ad.5. 

Anne har sendt et ændret forslag til pkt.1 til os 

alle via mail. Forslaget vedtages. 

 

Ad.6. 

Erik har talt med Christian, der er indforstået 

med, at vi kan låne projektor og lærred af 

skolen. Erik har også talt med Freddy, (det nye 

medlem i Forsamlingshusets bestyrelse). 

Freddy vil afprøve projektoren med en 

computer i Forsamlingshuset inden mødet. 

Lis, Kirsten, Anne og Mie er på valg, alle er 

villige til genvalg, selvom Lis havde overvejet 

at gå ud. Vi er glade for, at Lis har bestemt sig 

til at lade sig genvælge. Citta er indforstået 

med, at hun er dirigent. Revisorerne Jette 

Larsen, Jørn Jensen og Karl Terpager er også 

villige til genvalg. Med hensyn til Eriks 

beretning er der forslag om, at Regeringens 

forslag om nyt til landsbyerne nævnes. 
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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 de øvrige lokalråd og 

lokalforeningsrådet. 

 

9. Kontakt til kommunen. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 

nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG. 

 

13. Intern administration og økonomi: Lis 

gennemgår regnskabet for 2017, som uddeles 

på generalforsamlingen. 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 14. maj 

2018. 

 

15. Eventuelt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Der er Generalforsamling d. 24/4. Erik og Karl 

Terpager har revideret regnskabet. Niels 

Jørgen kan forklare, hvorfor det hedder Vejby 

Borger og Grundejerforening. Det er startet 

som en borgerforening for mange, mange år 

siden for at få lys på vejene i byen m.m. Da 

det så blev lovpligtigt, at man skulle være 

medlem af en grundejerforening, blev det til 

Vejby Borger og Grundejerforening. 

 

Ad.7.2. 

Der deltog 7 i generalforsamlingen ud af 14 

husstande. Erik var dirigent. Citta fortsætter 

som formand efter mange opfordringer. 

Referatet er ikke klar endnu. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Billard har vunder 3 medaljer ved DM, 1 sølv 

og 2 bronzemedaljer.- Der er afholdt 130 års 

fødselsdag. - Der er problemer med 

fodboldbanerne i øjeblikket. De kan ikke blive 

gjort klar, fordi de er for våde .- Der starter et 

kvinde fodbold hold. -10-12 drenge fra 

Helsinge starter i Vejby, fordi deres hold i 

Helsinge er nedlagt. - Har endnu ikke fundet 

en båltaler. -Venter på legeplads og shelter 

bliver sat op. Begge dele er betalt. - Løb 

pinsedag d. 20/5, kommer til at hedde ”Løb 

med Frederik”, da det er på Kronprinsens 

fødselsdag (han kommer dog ikke). Anne vil 

gerne have besked, hvis nogle af ruterne følger 

kløverstierne, så vil hun lægge det ind på 

nettet under Kløverstier. - Der er planer om at 

arrangere familie søndage med samvær for 

øje. - Niels Jørgen og flere andre fra VIF var 

med til Byrådsmødet, da de 4 mil. til VIF var 

på som pkt. De udvandrede alle fra 

byrådssalen, da pengene blev sløjfet uden en 

eneste indsigelse fra byrådsmedlemmerne. - 

Erik vil gerne vide, hvor mange penge der gik 

ind på kontoen ved Niels Jørgens fødselsdag. 

VIF havde selv sponsoreret 10.000 kr. til en 

kunstgræsbane, og godt 5.000 kr. kom ind som 
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gaver. 

 

Ad.7.5. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.6. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.7. 

Skolefest hvor eleverne opfører Titanic d. 

12/4. 

 

Ad.7.8. 

Årsmøde og fødselsdagsfest d. 25/4. Klubben 

har 20 års jubilæum, og der vil blive udgivet et 

festskrift. 

 

Ad.8. 

Møde i Lokalforeningsrådet d. 12/4. Der skal 

drøftes Lokalforeningsr. fremtidige 

arbejdsform og Nationalparken. Sidste møde 

var d. 12/10-17. - Generalforsamling i LAG d. 

25/4. Leif vil gerne have en afløser i LAG, da 

han ikke længere sidder i Lokalforeningsr. og 

Ørby Bylaug, og derfor ikke kan have en plads 

i LAG. 

 

Ad.9. 

Lokalplan 5.55.10 for ”Kildehøj” kommer til 

høring d. 4/5. Hele planen ligger på 

kommunens hjemmeside under ”Høringer”. 

Boligerne bliver på 85 – 125 kvadratm. Der 

bliver mulighed for at købe nogle grunde til at 

bygge parcelhuse på ned mod vejen. Stierne i 

området skal belægges med fast og handicap 

venlig belægning. Der er forslag om at flytte 

40 km. skiltet længere ned af bakken. Anne 

foreslår at der lægges et link til lokalplanen 

ind på vores hjemmeside. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se under pkt. 8. – LAGs generalforsamling 
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afholdes i Frivillighusets nye lokaler i 

Helsinge. Kirsten vil sende en mail til os med 

de projekter fra 2015 til 2017, der har fået 

penge fra LAG. 

 

Ad.13. 

Lis gennemgår regnskabet, der er underskrevet 

af revisorerne. Lis gør opmærksom på, at 

Kælderbjerg/Saxenkol først har indbetalt deres 

kontingent for 2017 i januar 2018, så det er 

ikke regnet med i kontingenter fra 

foreningerne i 2017. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 14/5-18. Lis kan ikke 

komme. 

 

Ad. 15. 

Vedr. ”Stafet for livet” i Ramløse. Kirsten vil 

gerne vide, om der tidl. har deltaget et hold fra 

Vejby; men det mener vi ikke. Løbet er omtalt 

i Vejby Nyt. – Torvedage i Vejby kommer 

med på et kort over lokale oplevelser i 

Gribskov kommune. – Der bør skrives på 

Vejby Net og i Vejby Nyt, at der efterlyses 

frivillige, der vil deltage i oprydning på 

Kongehøjen. Niels Jørgen vil gerne have, at 

oprydningen finder sted allerede først i juni, så 

grene m.m. kan køres ned til VIFs  sct. 

hansbål. Niels Jørgen og Kirsten vil skrive om 

det på Facebook. – Anne vil gerne have, at 

Erik nævner i beretningen, de steder, hvor vi 

skal deltage i vedligeholdelsen f.eks. 

Kløverstierne og Kongehøjen. – Lis orienterer 

om, at banken vil have kopi af pas og 

sygesikringsbevis fra formanden, kassereren 

og sekretæren, samt vores vedtægter og 

referatet fra vores sidste generalforsamling. 

Anne vil indkalde Erik, Citta og Lis til et 

møde, hvor Anne vil skanne deres pas og 

sygesikringsbeviser, så banken kan få de 

oplysninger, de har bedt om..   
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