VEKSØ BORGERLAUG

REFERAT
BESTYRELSESMØDE
Mandag den 11. januar 2016 kl.19.30-21.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

Til stede

Afbud

Fravær
Vakant

Dagsorden

Borgerforeningen
Brøndsted
Dyrehaven
Gartnerhaven
Kelsted
Lyspunktet
Skibsted Gf
Troldholm II
Troldholm III
Sekretærsuppleant
Byrgesens Vænge
Bøgebakken
Kelsted
Skibstedgaard
Troldholm
Skibsted Bf
Veksølund
Kelstedgård

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Helene Pedersen
Ole Hovøre (kl. 20.30)
Ingrid Bay
Jan Grønhøj
Finn Lustrup Revisor
Erik Lykke Jørgensen
Per Hansen Revisorsuppleant
Susanne Frølich
Pia Herlin
Marianne S. Lønning
Helle Esbesen
Dennis Toker
Jacob Sterling oldermand
Mette Lilly Nielsen
Lizette Koefoed

Godkendelse af Dagsordenen
Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 16. november 2015
Siden sidst, herunder evaluering af byens juletræstænding
Planlægning af repræsentantskabsmøde
Borgerlaugets arbejdsplan for 2015-2016
Meddelelser fra arbejdsgrupperne
Eventuelt

1.Godkendelse af Dagsordenen
Godkendt
2.Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 16. november 2015
Ole Hovøre havde sendt følgende bemærkninger til referatet:
Pkt. 5 Lukning af Borgerklubben: Borgerklubben er allerede en etableret forening, så der er
ikke tale om at danne en forening.
Pkt. 7 Meddelelser fra arbejdsgrupperne: Genopretning af skolesøen – der er tale om flytning
af etablerede lamper fra den ”gamle” sti rundt om søen til den nyetablerede sti omkring søen.
Referatet blev herefter godkendt

3.Siden sidst, herunder evaluering af årets juletræstænding
Ingrid Bay fortalte, at Juletræstændingen som vanligt var gået godt, og der var godt
fremmøde af både voksne og børn.
Finn nævnte, at nisserne manglede en kurv. Der bedes derfor indkøbt en ny kurv til nisserne
til næste juletræstænding.
Det vil være en god idé at finde drejebogen – og tidsplanen. Helene undersøger, om hun
tidligere har fået det tilsendt fra Karen.
Det forventes, at Egedal kan levere træ igen til næste år.
4.Planlægning af repræsentantskabsmødet
Den 22. februar er repræsentantskabet planlagt til, men Oldermanden har nævnt, at det
måske – pga. arbejdsrelateret mødeaktivitet - bliver nødvendigt at flytte mødet til en anden
dag.
Forslag til beretning for 2015-2016
Erik Lykke Jørgensen anførte, at beretningen bør indledes med nogle mindeord for Karen
Svahn. Der var fuld opbakning til dette.
Finn Lustrup nævnte, at de nye info-tavler ved den gamle Kvindeeg, den nye Kvindeeg og
ved flagstangen, som Borgerlauget har doneret også bør nævnes.
Marianne S. Lønning nævnte, at Trafikgruppen ikke er ny. Erik Lykke Jørgensen foreslog, at
teksten ændres til, ”at trafikgruppen er genopstået”.
Ellers fin beretning, som lige skal have justeret nogle årstal o.lign.
Forslag til regnskab for 2015
Marianne S. Lønning gennemgik forslag til regnskabet. Regnskabsudkast blev godkendt.
Forslag til budget for 2016
Marianne S. Lønning gennemgik forslag til budget. Budgetforslaget blev godkendt med den
bemærkning, at såfremt budgettet holder med det budgetterede underskud, skal vi være
opmærksomme på økonomien i 2017.
Kandidater til tillidsposterne
Jacob genopstiller gerne som oldermand
Erik Lykke Jørgensen genopstiller gerne som oldermandssuppleant
Marianne S. Lønning genopstiller gerne som kasserer
Finn Lustrup genopstiller gerne som revisor
Per Hansen genopstiller gerne som revisorsuppleant
Der mangler en sekretær efter Karen. Arbejdsopgaven kan indskrænkes til referentrollen på
møderne, så arbejdsbyrden bliver noget mindre.
Ingrid Bay opstiller gerne som sekretær, og Marianne S. Lønning fortsætter som
”sekretærsuppleant”.
Praktisk planlægning
Smørrebrød kl. 18.00 fra Kvickly (2 stk. til hver) – Jan Grønhøj sørger for bestilling og
afhentning – besked om antal til Jan 1 uge før.
Ost og kiks sørger Ingrid Bay og/eller Pia Herlin for.
Øl, vand og vin indkøbes af Erik Lykke Jørgensen.
Helene Pedersen bager kage, og Marianne S. Lønning indkøber kaffe/te/fløde.
Susanne Frølich sørger for indkøb af servietter og blomster og borddækning.
5.Borgerlaugets arbejdsplan for 2015-2016
Arbejdsplanen gav ikke anledning til bemærkninger.

6.Meddelelser fra arbejdsgrupperne
Forskønnelsesgruppen
Næste møde er planlagt – nyt fra gruppen på næste møde.
Genopretning af søen ved skolen
Kommunen er så småt kommet i gang med opgaverne med træfældning og beskæring.
Petanquebanen
Afretteren er kommet i vinterhi.
Kvindeegens datter
Naboen har tilkendegivet stadig gerne at ville påtage sig at vande. Borgerlauget honorerer
med nogle flasker vin for arbejdet.
Brøns Mose
Der har været afholdt nyt møde hos Carl Djurhuus. Kommunen retter pæle og hegn op, og
Carl Djurhuus står for resten.
Flaglauget:
Intet nyt. Der mangler en vimpel, som det er aftalt, at Joan Geerthsen køber. Borgerlauget
betaler, når regning foreligger.
Egedal Landsbyråd:
Innovationsfestivalen kunne Landsbyrådet desværre ikke stille med repræsentanter til. Nogle
af landsbyerne er bekymrede for oversvømmelser i forbindelse med stormene. Der tales om,
hvordan problemerne kan imødegås.
Trafikgruppen:
Gruppen har holdt et møde, og der er planlagt et nyt møde.
7.Eventuelt
Jan Grønhøj nævnte en hændelse, han havde oplevet ved Veksø Skole. Nogle elever havde
hængt og rykket i grenene på nogle træer ud mod søen med risiko for at grenene knækkede.
Jan havde henvendt sig til den lærer, som havde vagten, og bedt ham få eleverne til at
stoppe den unødige belastning af træernes grene. Men beskeden var, at læreren ikke havde
til hensigt at gøre noget.
Kan Borgerlauget måske lave en skrivelse til Veksø Skole og opfordre til, at unødig
belastning af træerne ikke finder sted. Det er helt i orden, at eleverne klatrer og leger i
træerne, men de skulle nødig ødelægges.
Jan Grønhøj havde noteret sig, at nogle bokse med hundeposer var opsat i Veksø. Han
fornemmede, at de hjalp hundeejerne med at huske at samle hundenes efterladenskaber op.
Hvem der har opsat boksene, og hvad prisen er, vides ikke. Men det kunne måske være en
idé at få sat flere op. Jan Grønhøj ville undersøge prisen på en sådan boks.
8.Repræsentantskabsmøde

11. januar 2016

Mandag den 22. februar 2016 kl. 18.00
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

Marianne S. Lønning
Referent

