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1.
Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

2.
Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 15.januar 2014
Godkendt
Godkendelse af Referat af Repræsentantskabsmøde den 18.februar 2014
Godkendt

3.

Siden sidst

--- Mødet den 10.marts 2014 for Veksøs foreninger og institutioner
Alle indbudte foreninger og institutioner var repræsenteret. Mødet var meget positivt med
stor gensidig velvilje til samarbejde. Enighed om at holde et sådant møde en gang om året.
Referatet af mødet er den 16.marts 2014 udsendt til Borgerlauget.
--- Affaldsindsamlingen den 27.april 2014
Affaldsindsamlingen skete i regi af Veksø Borgerlaug, på initiativ af Per Gudmundsen. Blev
gennemført med kort varsel, og havde ikke mange deltagere. Gentages næste år, igen i regi
af Borgerlauget, og med bedre varsel, således at Veksø er med i annonceringer m.m.
Næste års affaldsindsamling finder sted
Søndag den 19.april 2015
--- Høringssvaret den 4.maj 2014 om Skibstedgård
Der var enighed og god tilslutning til Oldermandens forslag til høringssvaret.
Nedrivningen af Skibstedsgårds tre længer er i fuld gang. Finn Lustrup har talt med
håndværkerne om at prøve at redde frisen med teksten om høsten, således at denne frise
senere kan sættes op et passende sted.
--- Genforeningsstenen
Genforeningsstenen er ved at blive renset og malet op af Per Voigt og Finn Lustrup.

4.

Udviklingsplan for Veksø

Veksø Borgerlaug har hjemsted i Veksø Sogn, og skal arbejde for at sikre sognets borgere
størst mulig indflydelse på sager der vedrører Veksø Sogn. I følge arbejdsplanen 2013-2014
for Veksø Borgerlaug skal der udarbejdes en udviklingsplan med henblik på at fremme en
positiv udvikling for hele området. Planen skal bruges proaktivt i dialog med Kommunen.
Det var tanken, at man ved dette møde skulle samle ideer til dette formål. Herefter vil
Oldermanden udarbejde et udkast til videre drøftelse på kommende møder.
Oldermanden havde på forhånd bedt Ole Hovøre og Finn Lustrup om at forberede nogle
korte indlæg, og indbød herefter mødets deltagere til uforpligtende at fremkomme med ideer,
ønsker og tanker.
Ole Hovøre lagde vægt på, at alle ideer kommer frem. Herefter bør de grupperes efter emne
og efter praktisk og økonomisk omfang. Det skal afklares hvor meget, der kan udføres som
frivilligt arbejde. Finn Lustrup fremhævede, at der især bør tænkes på gode forhold for de
mennesker, som allerede bor i området. Alle skal have det godt, og føle ejerskab.
Ideer, ønsker og tanker som blev nævnt:
Byen skal gøres pænere og mere attraktiv. Bedre fællesskab og sammenhold om god
vedligeholdelse. Genoprettelse af et gadekær. Søen ved Skolen bør genskabes som en
pæn sø. Plantning af en ny Kvinde Eg, som fejres den 5.juni 2015.
Flere og bedre stier i landskabet udenom byen. Flere bænke i byen og i landskabet.
Bedre muligheder for møder og sammenkomster, eksempelvis i MultiHallen eller ved flere
fælles lokaler.
Bedre forhold for unge mennesker. Bedre muligheder for kontakt mellem de unge
mennesker. Bedre mødesteder for de unge mennesker. Anlæg til at skate o.l., måske ved
Stationen eller ved De fire Årstider.
Måske flere boliger, ved fortætning eller udbygning. Behov for små etplanshuse.
Nedlæggelse af Kirkebakken, eller lukning for uvedkommende kørsel. Trafikdæmpning i
Bygaden, på en smart måde som tillader Fastelavnsridningen.
Bedre kommunikation om fælles emner og problemer ved anvendelse af smart IT.
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Meddelelser
--- Arbejdsgrupperne

Veksøs vedligeholdelse: Arbejdsgruppen genoptager arbejdet i sommeren 2014.
Petanquebanen: Der er opsat vejrbestandige regler og informationer. Der er behov for
genopretning i form af nyt grus m.v. Der efterspørges frivillige kræfter til dette arbejde.
Brøns Mose: Det årlige statusmøde med Kommunen fandt sted i december 2013. Den
8.maj 2014 blev afholdt et møde med Kommunen ved en vandring i området. Referatet af
mødet er den 9.maj 2014 udsendt til Borgerlauget.
Flaglauget: Der er indkøbt en ny vimpel.
Egedal Landsbyråd: Landsbyrådet holdt Delegeretmøde den 5.maj 2014. Fra Veksø
Borgerlaug deltog kun Helene Pedersen. Mødet var meget positivt. Fra Byrådet deltog Ib
Sørensen, som gav udtryk for stor velvilje overfor landsbyerne. Referat af Delegeretmødet
er den 8.maj 2014 udsendt til Borgerlauget.
--- Eventuelt
Borgerlaugets økonomi: Borgerlauget har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank.
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Det næste Bestyrelsesmøde

16.maj 2014

Onsdag den 17.september 2014 kl.19.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

Karen Svahn
Referent

