Referat af Veksø Borgerlaugs møde den 26. februar 2009
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Veksø Borgerlaug holdt møde den 26. februar 2009 med følgende dagsorden:
Dagsorden:
1. Godkendelse af Dagsorden
2. Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde 29. januar 2009
3. Repræsentantskabsmødets forløb
4. Delegeretmøde i Egedal Landsbyråd onsdag den 22. april 2009
5. Spisemøde 2009
6. Sankt Hans Bålet tirsdag den 23. juni 2009
7. Meddelelser og status:
--- Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv
--- Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård og Kildevej
--- Brummelyd over hele Veksø
--- Gadebelysning om natten i den gamle bydel
--- Affald på boldbanerne
--- Hjemmesiden
--- Veksø Station
--- Skibstedgård
--- Kildedal Park
--- Natursamrådet
--- Affaldsindsamlingen søndag den 19. april 2009
--- Andet
8. Næste møde
9. Eventuelt
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 29. januar 2009
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Repræsentantskabsmødets forløb
Oldermanden konstaterede, at det forudgående Repræsentantskabsmøde var forløbet
stille og roligt.
Ad 4) Delegeretmøde i Egedal Landsbyråd onsdag den 22. april 2009
Oldermanden, Helen Nielsen og Birgit Trolle deltager i Delegeretmødet den 22. april
2009.
Ad 5) Spisemøde 2009
Der var enighed om at spørge samme kok (Henrik Therkildsen) som sidste år, om han er
interesseret i at lave mad for Borgerlauget igen i år.
Der blev bragt to datoer i forslag: Tirsdag den 19. maj 2009 alternativt 7. maj i Fælleshuset, Korshøj 135.
Olderbutleren (Poul Kennov) og Peter Mosby spørges, om de igen i år vil stå for den
praktiske del af arrangementet. Kurt Brinch (tidligere Olderkok) inviteres.
-Det er efterfølgende faldet på plads som følger: Tirsdag den 19. maj 2009 i Fælleshuset, Korshøj 135, med Henrik som kok – Poul og Peter hjælper med det praktiske.
-Ad 6) Sankt Hans Bålet tirsdag den 23. juni 2009
Der var ingen af Borgerlaugets repræsentanter, som så sig i stand til at løfte opgaven.
Det blev besluttet, at foreningernes respektive generalforsamlinger benyttes som forum
for rekruttering af interesserede personer, som vil gøre en indsats for Sankt Hans Bålets
afvikling.
Børnenes Juletræsfest v. Pernille Veie, som var medvirkende ved bålets afvikling i
2008, forespørges af Oldermanden, om de magter at stå for opgaven alene i år – altså
uden Borgerlaugets medvirken.
Borgerlauget må konstatere, at det ikke kan gennemføre afvikling af bålet – men vil
gerne stå som koordinator, hvis en gruppe melder sig.
Borgerlaugets repræsentanter melder tilbage til Oldermanden, når deres respektive generalforsamlinger er overstået.
Ad 7) Meddelelser og status:
Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv
VKI var ikke repræsenteret på mødet, så der var intet nyt.
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Finn Lustrup kunne oplyse, at Kroen er tilgængelig gratis for mødeaktiviteter.
Sebastian og Finn lovede at kontakte VKI’s repræsentanter og opfordre dem til at være
repræsenteret på kommende Borgerlaugsmøder.
Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård og Kildevej
Der er intet nyt fra Trafikgruppen endnu.
Brummelyd over hele Veksø
Michael Frydendal Larssen har meldt tilbage. Han har været i kontakt med DONG, som
har givet en masse tekniske oplysninger.
”Vores” anlæg hører under EnergiNet, og Michael har tilbudt at lave udkast til brev til
EnergiNet, som underskrives af Oldermanden på Borgerlaugets vegne, med opfordring
til en støjmåling.
Af denne grund foreslår Oldermanden, at Borgerlauget genoptager sagen.
Gadebelysning om natten i den gamle bydel
Det svinger lidt, hvornår lyset slukker i den gamle bydel. Nogle gange er der slukket
tidligt på aftenen, andre gange kl. 01.00 som i det øvrige Veksø. Der er stadig døgnbelysning nogle gange.
Oldermanden følger op på sagen.
Affald på boldbanerne
Sagen er afklaret.
Hjemmesiden
Erik Lykke Jørgensen og Karen Svahn har endnu ikke haft mulighed for at mødes med
Bent Aarup. Mødet afvikles formentlig i løbet af marts måned.
Veksø Station
Der sker løbende lidt forbedringer i forhold til Borgerlaugets indgivne forslag. Der er en
god dialog med DSB’s kontaktperson.
Skibstedgård
Politikerne forsøger at lægge pres på for en løsning af situationen.
Kildedal Park
Endnu et borgermøde om Kildedal Park projektet mandag den 2. marts 2009 i Smørum.
Projektet er meget stort. Veksø vil blive stærkt påvirket, f.eks. af trafik og lysforurening.
Oldermanden opfordrede alle til at deltage i borgermødet.
Natursamrådet
Natursamrådet holder møde den 5. marts 2009. Benjamin Buemann er den ene af de to
repræsentanter for Egedal Landsbyråd.
Første skridt i samrådet har været at få et overblik over eksisterende stisystemer i kommunen.
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Affaldsindsamlingen søndag den 19. april 2009
Oldermanden opfordrer til massiv deltagelse fra byens borgere.
Andet
Veksø Antenneforening holder generalforsamling formentlig i slutningen af marts eller
starten af april.
Der er begået hærværk på Pizzariaets gavl ud mod Gl. Hovevej med graffiti – racistiske
udtryk og nazisymboler m.m. Ingen i Borgerlauget havde observeret dette og vidste heller ikke, hvad der var gjort ved sagen. Der var dog enighed om, at det ikke er noget vi
ønsker at se i Veksø.
-På vej hjem fra mødet kunne flere af Borgerlaugets repræsentanter ved selvsyn se hærværket, og Oldermanden overvejer, om hun vil udarbejde et læserbrev eller rette henvendelse til Kommunen.
-Ad 8) Næste møde
Onsdag den 15. april 2009, kl. 19.30
Ad 9)

Eventuelt:
Intet til dette punkt.

Referent Marianne S. Lønning (i mangel af nyvalg af sekretær)
2. marts 2009
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