Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 28. januar 2010
Mødested: Veksø Multihal – Gammel Hovevej 14
Til stede:
Oldermand, Karen Svahn
Birgit Trolle, Gartnerhaven
Bo Bonnichsen, Byrgesens Vænge
Michael Nørhave, Borgerforeningen
Ole Hovøre, Brøndsted (fra punkt 7)
Helen Nielsen, Troldholm III
Peter Mosby, Troldholm III
Pia Borg, Troldholm II

Ikke til stede:
Bøgebakken
Dyrehaven
Kelsted
Kelstedgård
Lyspunktet
Skibsted (AB)
Skibsted (GR)
Troldholm
Kildebo
Veksølund
VKI

Referent: Martin Haugaard, Kelsted
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2. november 2009
3. Forslag til regnskab 2009
4. Forslag til budget 2010 og kontingent 2010
5. Forslag til beretning 2009-2010
6. Repræsentantskabsmødet torsdag den 25.februar 2010
7. Ny Oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010
8. Meddelelser og status:
8.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv
8.2 Hjemmesiden
8.3 Vælgermødet i november 2009
8.4 Veksøs juletræ 2009
8.5 Nytårskuren 2010
8.6 Affaldsindsamlingen søndag 18. april 2010
8.7 Multihytten
8.8 Servicebussen
8.9 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård-Kildevej og i Smedestræde
8.10 Vedligeholdelsen af Veksø
8.11 Cykelstativer ved Stationen
8.12 Brøns Mose
8.13 Belysning ved Skelhøj
8.14 Brummelyd over Veksø
8.15 Natursamrådet
8.16 Andet
9. Næste møder - aftalt:
Torsdag den 18.februar 2010 kl.19.30 - Bestyrelsesmøde (Såfremt der indkommer forslag)
Torsdag den 25.februar 2010 kl.19.00 - Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 25.februar 2010 kl.21 ca. - Bestyrelsesmøde (Kort møde)

10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2. november 2009
Referatet blev godkendt.
3. Forslag til regnskab 2009
Helen Nielsen fremlagde regnskabet, der derefter blev godkendt. Økonomien er særdeles god.
4. Forslag til budget 2010 og kontingent 2010
Helen Nielsen fremlagde budgettet og kontingentet, der begge blev godkendt. Det foreslås, at Oldermanden
modtager 2.000 kr., mod tidligere 500 kr., til dækning af diverse udgifter. Kontingentet foreslås at være
uændret 25 kr. pr. bolig.
5. Forslag til beretning 2009-2010
Beretningen blev godkendt.
6. Repræsentantskabsmødet torsdag den 25. februar 2010
Oldermanden skitserede fremgangsmåden ved repræsentantskabsmødet.
7. Ny Oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010
En ny konstellation har været på tale, men da det kræver vedtægtsændringer, kan det ikke umiddelbart lade
sig gøre. Oldermanden har forfattet et forslag til en tekst der skal hustandsomdeles. Teksten er en annonce
for at Borgerlauget søger en ny oldermand. Teksten blev godkendt. Dagen efter mødet meldte en person sig
som kandidat til Oldermandsposten, og husstandsomdelingen blev aflyst.
8. Meddelelser og status:
8.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv
Intet nyt fra VKI, da VKI ikke deltog i mødet.
Fra Idrætsforeningens formand, Nils Holm Jørgensen, havde Oldermanden modtaget informationer om
Idrætsforeningens møde i september 2009 med Kommunen om en naboklage over børns leg på
Grønningen. På mødet blev der opnået enighed om, at man må kunne leve med at børn leger på
Grønningen, og at der ikke skal gøres yderligere i sagen.
Oldermanden udtrykte håb om, at VKI snart går i dialog med Kommunen om disse forhold i Multihallen:
klarhed om ansvarsfordelingen for køkkenets funktioner samt færdiggørelse af mødelokalets indretning.
8.2 Hjemmesiden
Intet nyt omkring hjemmesiden.
8.3 Vælgermødet i november 2009
Vælgermødet var vellykket. Der var omkring 140 deltagere. Alle partier deltog og der var en fin
pressedækning. Salg af drikkevarer gav et overskud på 800,- som går til Børnenes Juletræsfest.
8.4 Veksøs juletræ 2009
Der blev stjålet og baldret mange pærer på byens juletræ. Det bør overvejes at anskaffe en kæde med små
robuste sparepærer. For første gang blev det nødvendigt at købe et træ. Fastelavnsklubben lovede at betale
udgiften.
8.5 Nytårskuren 2010
Nytårskuren gik godt.
8.6 Affaldsindsamlingen søndag 18. april 2010
Oldermanden opfordrede til at deltage i affaldsindsamlingen. Herefter blev proceduren for indsamlingen
beskrevet. Ole Hovøre foreslog at man lavede et større arrangement i forbindelse med indsamlingen. Det er
vigtigt at få påvirket børn og forældre. Måske kunne Idrætsforeningen bidrage til et øget lokalt engagement i
kampagnen.

8.7 Multihytten
Jens Jørgen Nygaard (K) har holdt møde med FDF og oldermanden om den nye multihytte. Der skal
udarbejdes en arbejdsplan. Ole Hovøre redegjorde for den nedsatte arbejdsgruppes personer og opgaver.
Forvaltningen har, ifølge Ole Hovøre, helt styr på projektet. Det officielle navn på hytten er
”Forsamlingshytten”.
8.8 Servicebussen
Willy Eliasen (V) vil arbejde på at finde en løsning for at få den nedlagte servicebus genoprettet.
8.9 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård-Kildevej og i Smedestræde
Intet nyt.
8.10 Vedligeholdelsen af Veksø
Oldermanden er formand for Borgerlaugets Vedligeholdelsesgruppe. Hun vil tage initiativ til et møde i foråret
2010.

8.11 Cykelstativer ved Stationen
Oldermanden har som aftalt opfordret Kommunen til at der bliver opstillet flere cykelstativer ved begge
perroner. Det kommer forhåbentlig med i kommunens budgetforhandlinger for 2011.
8.12 Brøns Mose
Der er endnu ikke holdt et statusmøde om bekæmpelsen i sæsonen 2009 af bjørneklo i Brøns Mose.
8.13 Belysning ved Skelhøj
Forstander Connie Hjelm har lovet, at Borgerlauget bliver hørt, inden der besluttes noget om natbelysning af
parkeringspladsen. Der er intet nyt.
8.14 Brummelyd over Veksø
Michael Frydendal Larssen har lovet at genoptage sagen, og at skrive et forslag til en henvendelse til
DONG. Der er intet nyt.
8.15 Natursamrådet
Natursamrådet holdt møde i oktober 2009, især om registrering af beskyttet natur og om stier. Benjamin
Buemann deltog ikke i mødet, og der foreligger endnu ikke et referat.
8.16 Andet
Intet.
9. Næste møder:
Torsdag den 18.februar 2010 kl.19.30 - Bestyrelsesmøde (Såfremt der indkommer forslag)
Torsdag den 25.februar 2010 kl.19.00 - Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 25.februar 2010 kl.21 ca. - Bestyrelsesmøde (Kort møde)

10. Eventuelt
Intet.

