VEKSØ BORGERLAUG

REFERAT
BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 12.november 2014 kl.19.30-21.15
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
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1. Godkendelse af Dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 17.september 2014
Godkendt

3.

Siden sidst

--- Henvendelse til Kommunen om økologi på markerne ved Veksø
Jacob Sterling fortalte, at han efter det seneste Bestyrelsesmøde havde vurderet, at det var
mere effektfuldt at sende Borgerlaugets henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget fremfor til
hele Byrådet. Peter Hansen havde hurtigt kvitteret for henvendelsen. I øvrigt intet nyt.
--- Andet
Vedrørende Borgerlaugets arbejdsform præciserede Jacob Sterling dette, som tidligere er
aftalt: Alle sager og emner behandles og besluttes på Borgerlaugets møder. Det kan
undtagelsesvist blive nødvendigt at foretage en afstemning pr. mail. Tilbagemeldingerne på
sådanne afstemninger skal kun være JA eller NEJ. Debat på mail fungerer ikke, og der kan
ikke konkluderes. Såfremt en afstemning pr. mail udarter til en masse kommentarer, aflyser
Jacob Sterling afstemningen.
4.

Arbejdsprogram og udviklingsplan 2015-2016

Det udsendte udkast blev gennemgået. Teksten om arbejdsprogrammet er næsten uændret
en videreførelse af det igangværende arbejdsprogram. Teksten om udviklingsplanen er
udarbejdet på grundlag af tidligere drøftelser, tanker og ideer, og er prioriteret svarende til
emnernes betydning. Gennemgangen af udkastet medførte nogle få sproglige og
indholdsmæssige ændringer. Jacob Sterling færdiggør teksten til behandling og beslutning
på Bestyrelsesmødet i januar 2015, og til fremlæggelse på Repræsentantskabsmødet 2015.
Enighed om, at der er behov for genoplivning af en arbejdsgruppe om trafikforhold. Per
Gudmundsen kontakter Erik Lykke Jørgensen og Ole Hovøre med henblik på dette. Alle
interesserede er velkomne til at deltage i arbejdsgruppen.
5.

Bidrag til Børnenes Juletræsfest

Enighed om, at sponsorere festen med 500 kr. i 2014, og at indarbejde et beløb til Børnenes
Juletræsfest i forslaget til Budget 2015.
6.

Arrangementer

--- Veksøs Juletræ søndag den 30.november 2014
Helene Pedersen og Helle Esbensen har påtaget sig igen i 2014 at stå for koordineringen af
forberedelserne og gennemførelsen. Dette foregår igen opdelt i de samme projekter som i
de seneste år, med hver sine ansvarlige. En sidste briefing:
Lørdag morgen bringes alt udstyr fra Kroens loft til Teatersalen. Der mangler hjælpere til
salgsboden og til børnenes sikkerhed ved hestevognskørslen. Disse blev fundet.
Salgsbodens priser fra de seneste år fastholdes. Per Hansen medbringer en megafon til
Oldermandens tale. Det undlades at have trykte sange til fællessang. Der satses alene på
julemændenes velkendte repertoire. Jacob Sterling afstemmer dette med Finn Lustrup.
Jacob Sterling står for pressemeddelelsen.
Juletræet skal genbruges til Børnenes Juletræsfest i Hallen Fjerde Juledag. Borgerlauget
gør træet parat til afhentning af arrangørerne af Juletræsfesten.
--- Kvinde Egens Datter fredag den 5.juni 2015
Intet nyt.
7.

Ny gadebelysning i Veksø

Kommunen er ved at installere ny gadebelysning i Veksø. Borgerlauget afventer
færdiggørelsen af dette, både vedrørende eventuelle mangler og problemer, og vedrørende
eventuelle nye forslag om, hvornår lyset skal være tændt.

Enighed om, at den enkelte borgers eventuelle utilfredshed med de opstillede lamper må
borgeren selv kontakte Kommunen om.
8.

Meddelelser
--- Arbejdsgrupperne

Veksøs vedligeholdelse: Arbejdsgruppen genoptager arbejdet i foråret 2015, når
udviklingsplanen for Veksø er besluttet og byggeriet ved Skibstedgård er færdigt. Der er
behov for nye deltagere i arbejdsgruppen.
Petanquebanen: Intet at bemærke.
Brøns Mose: Arbejdsgruppen holder snart sit årlige statusmøde med Kommunen.
Flaglauget: Intet at bemærke.
Egedal Landsbyråd; Intet at bemærke.
--- Eventuelt
Dronningens besøg i Egedal Kommune tirsdag den 18.november 2014: Borgerlauget vil
opfordre til flagning i Veksø. Veksø Skoles kor optræder ved indvielsen af Rådhuset.
Hjertestarter: Jacob Sterling kontakter Tryg Fonden med henblik på etablering af en
hjertestarter ved Veksø Skole.
Borgerlauget som rollemodel: En af de nye boligforeninger i Stenløse Syd har kontaktet
Jacob Sterling for at få informationer om Borgerlaugets arbejdsform, hvilket vil blive
efterkommet.
Borgerlaugets økonomi: Alle Borgerlaugets foreninger har betalt årets kontingent. Der står
22.000 kr. på Borgerlaugets bankkonto.
9.

De næste møder
--- Bestyrelsesmøde
--- Repræsentantskabsmøde

Deltagere er:
Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne
samt Borgerlaugsrepræsentanter og -suppleanter,
som ikke er bestyrelsesmedlemmer i deres forening

15.november 2014

Onsdag den 14.januar 2015 kl.19.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
Onsdag den 18.februar 2015
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
Fælles spisning kl.18.00-19.15
Repræsentantskabsmøde kl.19.30

Karen Svahn
Referent

