Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 25. juni 2009
Mødested: Veksø Multihal – Gammel Hovevej 14
Til stede:
Oldermand Karen Svahn
Erik Lykke Jørgensen, Lyspunktet
Bente Frederiksen, Veksølund
Birgit Trolle, Gartnerhaven
Bent Aarup, Kildebo
Per Hansen, Skibsted (GR)
Pia Borg, Troldholm II
Peter Mosby, Troldholdm III

Ikke til stede:
Brøndsted
Kelsted
Borgerforeningen
Bøgebakken
Dyrehaven
Kelstedgård (Vakant)
Skibsted (AB)
Troldholm
Veksø Kultur- og Idrætsliv

Referent: Martin Haugaard, Kelsted
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 15. april 2009
3. Vælgermøde inden kommunalvalget tirsdag den 17 november 2009
4. Natbelysning ved Skelhøj
5.A Hærværk
5.B Servicebussen
6. Veksø Sogns Brandsprøjte
7. Ny oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010
8. Meddelelser og status:
8.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv (VKI)
8.2 Forslag til kommuneplan 2009-2021
8.3 Skibstedgård
8.4 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård og Kildevej
8.5 Brummelyd over hele Veksø
8.6 Gadebelysning om natten i den gamle bydel
8.7 Ny butik i Slagtergården
8.8 Hjemmesiden
8.9 Natursamrådet
8.10 Affaldsindsamlingen 2009
8.11 Sankt Hans bålet 2009
8.12 Andet
9. Næste møde
10. Eventuelt

Mødet startede med en kort præsentationsrunde pga nyt medlem, Pia Borg, fra Troldholm II
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 15. april 2009
Referatet blev godkendt
3. Vælgermøde inden kommunalvalget 17. november 2009
Der bliver holdt vælgermøde i Veksø på gammeldags maner med de opstillede partier og lister.
Oldermanden foreslog at det bliver afholdt tirsdag den 10. november i Multihallen. Dette blev vedtaget.
Oldermanden henvender sig til partiformændende for de enkelte partier og orienterer om vælgermødet. Når
opstillingsfristen er udløbet, udsendes en egentlig invitation.
På næste bestyrelsesmøde i Borgerlauget bliver der nedsat en arbejdsgruppe der skal tage sig af de
praktiske detaljer omkring vælgermødet.
4. Natbelysning ved Skelhøj
Personalet ved Skelhøj mangler belysning ved parkeringspladsen. Specielt ved vagtskifte klokken 23.00 er
belysningen utilstrækkelig. Personalet er interesseret i at kunne styre belysningen selv, evt. med sensorer.
Oldermanden melder tilbage til Skelhøj at Borgerlauget ingen indvendinger har imod ovennævnte.
5.A Hærværk
I maj måned blev der udøvet hærværk ved Troldholm hvor der blev stukket ild på nogle containere. Politiet
henviste til Brandvæsenet som rykkede ud og slukkede ilden. Formentlig er det bare drengestreger, men
situationen kunne have udviklet sig alvorligt. Det blev diskuteret hvordan man kan forebygge/opklare den
slags drengestreger, eftersom politiet ikke har ressourcer til at tage sig af det.
Erik Lykke Jørgensen mente ikke at det var anmeldt korrekt til politiet, da det ikke stod i politiets dagsrapport.
Det blev aftalt i Borgerlauget at lignende episoder skal anmeldes med det samme.
Borgerlaugrepræsentanterne opfordres til at meddele deres respektive foreninger at kriminalitet skal
anmeldes til politiet. Anmeldelse til politiet kan have præventiv virkning, og et større antal anmeldelser giver
politiet noget at arbejde med.
5.B Servicebussen
Servicebussen stopper med at køre den 26. juni 2009. Dette bevirker at mange af Veksøs ældre og
gangbesværede ikke kan komme til læge, på apoteket, ud at handle osv. Der var enighed i Borgerlauget om
at det var uanstændigt at lukke ruten uden at informere brugerne, og at ruten bør opretholdes i det mindste
nogle dage hver uge.
Det blev foreslået at indføre brugerbetaling i servicebussen, hvilket der var tilslutning til i Borgerlauget. Dog
ville det være at foretrække at kommunen finder på andre alternativer.
Oldermanden har korresponderet med Ole Hovøre og Susanne Barfoed, for at finde alternativer. Hvis ikke
der er fundet en løsning på problemet i løbet af en uges tid, henvender Oldermanden sig til Borgmesteren og
socialudvalgsformanden og formanden for teknik og miljø.
6. Veksø Sogns brandsprøjte
Veksø har en gammel brandsprøjte som står i sognehuset. Ifølge historisk forening er det Borgerlauget der
ejer den. Oldermanden spurgte om der var enighed i at Borgerlauget ejer brandsprøjten, menighedsrådet
opbevarer den og alle ændringer ved brandsprøjten aftales i forvejen med historisk forening. Større
renoveringer skal ikke finansieres af Borgerlauget. Der var enighed om dette, og Oldermanden arbejder
videre med at få formuleret en aftale om disse forhold. Historisk Forening udarbejder et bilag, som samler al
viden om brandsprøjten.

7. Ny oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010
Karen Svahn genopstiller ikke som oldermand ved repræsentantskabsmødet i februar 2010. Borgerlaugets
medlemmer blev opfordret til at tænke over hvem der kan overtage posten – gerne en yngre person, der kan
forny Borgerlaugets organisation. Punktet vil blive gentaget på fremtidige bestyrelsesmøder indtil februar
2010, eller indtil ny oldermand er fundet.
8. Meddelelser og status:
8.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv (VKI)
Intet nyt. Det er nu et år siden at der er sket noget på denne front. Enighed om at Oldermanden sender et
brev til VKI med en opfordring til at deltage på møderne. I tilfælde af manglende eller negativt svar fra VKI,
vil samarbejdsmodellen mellem Borgerlauget og VKI blive genovervejet på næste repræsentantskabsmøde.
8.2 Forslag til kommuneplan 2009-2021
Kommuneplanen bliver offentliggjort den 14. juli. Høringsperioden er 10 uger, indtil den 22.september.
Oldermanden holder øje med offentliggørelsen og sender i august et forslag til høringssvar til
borgerlaugsrepræsentanterne. På Borgerlaugsmødet den 15.september færdiggøres Borgerlaugets
høringssvar. Oldermanden opfordrede til at deltage i borgermødet den 7. september.
8.3 Skibstedgård
Oldermanden skriver til entreprenøren om at holde et møde ved Skibstedgård.
8.4 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård og Kildevej
Ejeren af grunden indvilgede i at klippe hækken efter forskrifterne, og han havde ikke noget imod at der blev
sat fartbump op. Ejeren gjorde opmærksom på at sikkerheden omkring boldbanerne langs Smedestræde
også har et sikkerhedsproblem. Erik Lykke Jørgensen arbejder videre med sagen.
8.5 Brummelyd over hele Veksø
Sagen droppes.
8.6 Gadebelysning om natten i den gamle bydel
Gadebelysningen i den gamle bydel brænder stadig hele natten. Oldermanden erindrer Kommunen endnu
en gang.
8.7 Ny butik i Slagtergården
Der er kommet en butik i Slagtergården, som sælger smørrebrød og varme retter.
Pizzariaet sælger nu forskellige slags kaffe. Det kan måske udvikle sig til en café og et mødested.
8.8 Hjemmesiden
Erik Lykke Jørgensen er begyndt at lægge referater og lignende ud på hjemmesiden. Der bliver afholdt et
opdateringsmøde med Bent Aarup, Erik Lykke Jørgensen og Martin Haugaard.
8.9 Natursamrådet
Natursamrådet forsøger at kortlægge stier samt at udvikle stier, eksempelvis mellem Veksø og Hove. Deres
høringssvar til kommunen forventes negativt da kommunen ikke har råd til udviklingen af stierne. Det er
aftalt, at stiplaner skal indgå i Kommuneplanen.
8.10 Affaldsindsamlingen 2009
Indsamlingen gik godt. 27 personer deltog og indsamlede 37 sække affald.
8.11 Sankt Hans bålet 2009
Sankt Hans bålet gik godt. Børnenes juletræsfest solgte alt hvad de havde med. Institutionen ”De 4 årstider”
havde lavet en heks med kanonslag. Hele bålet brændte ned så intet skulle køres væk.
8.12 Andet
Ingen havde noget at bemærke.

9. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er den 15. september 2009 klokken 19.30 i Veksø Multihal.
10. Eventuelt
Intet nyt.

