Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 15. september 2009
Mødested: Veksø Multihal – Gammel Hovevej 14
Til stede:
Oldermand, Karen Svahn
Per Hansen, Skibsted (GR)
Birgit Trolle, Gartnerhaven
Lizette Koefoed, Troldholm
Pia Borg, Troldholm II
Anders Wejrup, Kelsted
Jens Fryd Petersen, Kildebo
Sebastian Sørensen, Dyrehaven
Bo Bonnichsen, Byrgesens Vænge
Michael Nørhave, Borgerforeningen
Ole Hovøre, Brøndsted
Helen Nielsen, Troldholm III
Poul Neumeyer, VKI

Ikke til stede:
Lyspunktet
Veksølund
Bøgebakken
Kelstedgård
Skibsted (AB)

Referent: Martin Haugaard, Kelsted
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 25. juni 2009
3. Høringssvar til Kommuneplan 2009-2021
4. Landsbyrådets høringssvar til Kildedal Park
5. Vælgermøde tirsdag den 10.november 2009 inden Kommunalvalget
6. Veksøs Juletræ søndag den 29.november 2009
7. Servicebussen
8. Affaldsspande til hundeposer
9. Ny Oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010
10. Meddelelser og status
10.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv (VKI)
10.2 Skibstedgård
10.3 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård og Kildevej
10.4 Gadebelysning om natten i den gamle bydel
10.5 Grønningen
10.6 Veksø Sogns Brandsprøjte
10.7 Hjemmesiden
10.8 Natursamrådet
10.9 Andet
11. Næste møde
12. Eventuelt

Oldermanden bød velkommen til nyt medlem, Bo Bonnichsen, fra Byrgesens Vænge. Med en repræsentant
fra Byrgesens Vænge er alle boliger i Veksø repræsenteret i Veksø Borgerlaug. Mødet startede med en kort
præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 25. juni 2009
Referatet blev godkendt. Oldermanden roste den nye sekretær for det gode referat.
3. Høringssvar til Kommuneplan 2009-2021
Oldermanden har udarbejdet og uddelt et forslag til et høringssvar til kommunen, som aftalt på seneste
bestyrelsesmøde. Herefter blev kommuneplanens betydning for Veksø kort beskrevet af Oldermanden. Den
generelle holdning er at kommuneplanen ser fornuftig ud for Veksø’s vedkommende. Der var følgende
kommentarer til Oldermandens høringssvar:
Borgerforeningen var ikke tilfreds med den del af høringssvaret der handler om udbygningen af Veksø Nord.
Borgerforeningen ønsker indføjet ønsker om, at Veksø Nord skal udbygges med et landligt præg med kiler til
det åbne land. Endvidere ønsker Borgerforeningen, at der foretages støjmålinger, og at boligerne placeres
der, hvor støjen er mindst. Michael Nørhave udtrykte bekymring for kommunens forslag om at der kan
tillades et lokalcenter mellem Kirkebakken og Frederikssundsvej ved REMA. Borgerforeningen mener ikke at
det er nødvendigt med flere butikker i Veksø.
Dyrehaven udtrykte også bekymring for udbygningen af Veksø Nord.
Brøndsted er positivt indstillet overfor at lukke Kirkebakken fra den ene ende af Veksø Bygade til den anden,
pga. en relativt stor trafik fra de omkringliggende byer, der bruger Kirkebakken i stedet for Frederikssundsvej.
Det besluttedes, at Oldermanden færdiggør høringssvaret svarende til bemærkningerne, og at det sendes til
kommunen, uden at blive set af Borgerlauget forinden.
Egedal Landsbyråd udarbejder og fremsender et høringssvar, som ikke beskæftiger sig med de enkelte
byers forhold. Høringssvaret bliver af helt generel karakter, hvor der kommenteres på manglende substans
og konkrethed i kommuneplanforslaget. Derudover nævnes generelle træk ved de små byer, som bør
tilgodeses.
4. Landsbyrådets høringssvar til Kildedal Park
Byerne Knardrup, Ganløse og Slagslunde mener ikke at kommunens udregninger med hensyn til økonomi,
vandafledning og trafikale problemer er korrekte, og vil derfor udarbejde et høringssvar til kommunen.
Oldermanden spurgte om Egedal Landsbyråd skulle underskrive høringssvaret.
Da der ikke er var 100% tilslutning til dette i Borgerlauget uden at have læst høringssvaret, blev det besluttet
at Oldermanden sender høringssvaret ud til Borgerlaugets medlemmer, og hvis en eller flere af
Borgerlaugets medlemmer stemmer imod, bliver høringssvaret uden Egedal Landsbyråds underskrift. Hvis
denne høring af Borgerlaugets medlemmer ikke kan nås, så deltager Veksø Borgerlaug ikke i høringssvaret.
Høringsfristen er 20. oktober 2009. Der er borgermøde 5. oktober 2009.
5. Vælgermøde tirsdag den 10.november 2009 inden Kommunalvalget
Oldermanden opfordrede alle Borgerlaugets medlemmer til at deltage i og hjælpe til ved vælgermødet. Der
blev dannet en arbejdsgruppe der står for arrangementet. Arbejdsgruppen består af Karen Svahn, Marianne
Lønning, Martin Haugaard og Per Hansen. Oldermanden vil kontakte Erik Lykke, Lyspunktet, for at høre om
han også er interesseret i at deltage i arbejdsgruppen.
6. Veksøs Juletræ søndag den 29.november 2009
Opgaverne til juletræsfesten blev fordelt uden problemer.

7. Servicebussen
Ole Hovøre redegjorde for problematikken i forbindelse med servicebussen. Det koster 1.200.000,- at
opretholde servicebussen, og hvis ikke de penge bliver fundet i kommunens kasse, ser det ud til at bussen
stopper. Oldermanden foreslog at Borgerlauget afventer kommunens budgetforhandlinger.
8. Affaldsposer til hundeposer
Et par hundeejere har henvendt sig til Oldermanden og spurgt om Borgerlauget kan bede kommunen om at
sætte affaldsspande til hundeposer op i byen. Det blev diskuteret i Borgerlauget, og konklusionen blev at det
bliver en så stor udgift at det er unødvendigt at rette henvendelse til kommunen.
9. Ny Oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010
Oldermanden opfordrede endnu en gang kraftigt Borgerlaugets medlemmer til at tænke over hvem der
kunne være egnet som formand. Oldermanden tilbød at være oldermandssuppleant det første år. Eventuelt
kan det komme på tale at husstandsuddele en opfordring til at melde sig som oldermand.
10. Meddelelser og status:
10.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv (VKI)
Poul Neumeyer fra VKI redegjorde for VKI’s aktiviteter. Blandt andet mangler der opbakning til Veksø’s
foreninger. Både bueskytterne og fastelavnsklubben har 100 års jubilæum næste år. VAT-85 fylder 25 år i
2010. Poul Neumeyer mente at folk i byen ikke er klar over hvad der foregår i foreningerne, og opfordrede
folk til at deltage i jubilæerne.
Oldermanden og Poul Neumeyer vil prøve at få et møde i stand med Peter Rugholm fra kommunens kulturog fritidscenter om færdiggørelse af Multihallens indretning og ansvarsfordelingen vedrørende inventaret.
10.2 Skibstedgård
På seneste møde blev det aftalt at Oldermanden skulle kontakte ejeren for at få gjort noget ved
Skibstedgård. I mellemtiden har kommunens planudvalg valgt at lade ejeren fortsætte et år uden at skulle
gøre noget ved bygningens udseende. Der var udsendt en nabohøring, som ved en fejl ikke blev sendt til
Borgerlauget. Kun én nabo har besvaret henvendelsen. Borgerforeningen har ikke svaret. Høringsfristen er
overskredet, dispensationen er givet, og derfor kan ejeren ikke tvinges til at gøre noget det næste år.
10.3 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård og Kildevej
Erik Lykke fra Lyspunktet deltog ikke i mødet, og eftersom han arbejder med sagen, er der intet nyt.
10.4 Gadebelysning om natten i den gamle bydel
Gadelyset brænder stadig i den gamle bydel. Oldermanden har kontaktet kommunen, men kommunen
afventer svar fra DONG.
10.5 Grønningen
Veksø Idrætsforening er blevet indkaldt til møde med kommunen, efter nogle naboer har klaget over
anvendelsen af det grønne område ved siden af pizzariaet. Oldermanden var indbudt til mødet, men hverken
hun eller Grønningegruppens formand, Marianne Lønning, kunne deltage. Veksø Borgerlaug afventer at
modtage en tilbagemelding.
10.6 Veksø Sogns Brandsprøjte
Historisk Forening, Menighedsrådet og Borgerlauget holder møde den 6.oktober. Poul Neumeyer har tilbudt,
at fastelavnsklubben muligvis kan sponsorere en eventuel istandsættelse af sprøjten.
10.7 Hjemmesiden
Intet nyt. Oldermanden tager fat i Bent Aarup, og beder ham sætte et møde i stand, så Martin Haugaard kan
sættes ind i opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden.
10.8 Natursamrådet
Det seneste møde blev holdt i maj 2009. Der er netop kommet et referat. Kommunen har ikke taget stilling til,
om man vil være med til at rejse fredningssagen om Værebro Ådal. De indkomne ønsker til stier bliver ikke
indarbejdet i kommuneplanen. Der vil i stedet blive udarbejdet en stiplan. Det er ikke muligt at gennemføre

en miljødag i 2009. Det næste møde i Natursamrådet forventes afholdt i oktober 2009. Benjamin Buemann
fra Veksø deltager i Natursamrådet, som den ene af to repræsentanter for Egedal Landsbyråd.
10.9 Andet
Finn Lustrup har sendt billeder af ukrudt rundt omkring i byen, og bedt vedligeholdelsesgruppen tage fat på
problemet. Oldermanden er formand for Borgerlaugets vedligeholdelsesgruppe, og vil snarest indkalde
gruppen til et møde.
Der mangler cykelstativer ved stationen. Oldermanden beder kommunen om at opsætte flere.
11. Næste møde
Oldermanden foreslog at næste møde bliver den 2. november 2009. Dette blev vedtaget.
12. Eventuelt
Michael Nørhave nævnte at unge mennesker kører om kap på knallert med toget på stationen. Ingen andre
har oplevet dette.

