Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 3. november 2010
Mødested: Korshøj 135, Fælleshuset
Til stede:
Oldermand, Peter Mosby
Karen Svahn, Oldermandssuppleant
Birgit Trolle, Gartnerhaven
Ole Hovøre, Brøndsted
Pia Borg, Troldholm II
Helen Nielsen, Kasserer
Per Hansen, Skibsted (GR)

Referent: Martin Haugaard, Kelsted
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 14.09.2010
3. Løbende sager:
3.1 Forsamlingshytte
3.2 Antennemast
3.3 Veksø Bycenter
4. Spilleautomater i Veksø Bygade 32
5. Vedligeholdelse af petanquebanen
6. Kommunale / private veje i Veksø
7. Nyt fra Landsbyrådet
8. Byens juletræ 27-28. november 2010.
9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

Ikke til stede:
Kelsted
Borgerforeningen
Byrgesens Vænge
Dyrehaven
Kildebo
Bøgebakken
Kelstedgård
Lyspunktet
Troldholm
Veksølund

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 14.09.2010.
Karen Svahn ville gerne have ændret at der i punkt 5 ”Nyt fra Landsbyrådet” omkring servicebussen, skulle
stå ”… servicebus til handicappede/skolebus” i stedet for ”almen husbetjening”.
Ole Hovøre ville gerne have tilføjet en kommentar til sidste afsnit i punkt 4. Efter ”kommunen ser positivt på
tanken”, skal der tilføjes ”om at klubben selv er opsøgende mht. lokaler”.
Herefter blev referatet godkendt.
3. Løbende sager
3.1 Forsamlingshytte
Peter Mosby redegjorde for udviklingen omkring Forsamlingshytten. Flere af interessegrupperne har givet
input til arkitekten, som inddrager mange af disse input i projektet, bl.a. en form for amfiteater til afholdelse af
eksempelvis Sankt Hans bål. Næste møde med arkitekten bliver i december 2010. Karen Svahn var
interesseret i at vide hvornår Forsamlingshytten står klar, og Peter Mosby mente at det mest realistiske bud
er foråret 2012.
3.2 Antennemast
Intet nyt. Peter Mosby har siden sidst rykket for svar ang. masten, men har ikke hørt noget.
3.3 Veksø Bycenter
Den lokale Rema bestyrer er i gang med endnu en underskriftsindsamling imod endnu et discount
supermarked.
4. Spilleautomater i Veksø Bygade 32
Peter Mosby henviste til korrespondencen der blev sendt rundt til borgerlaugets medlemmer, og redegjorde
hvorfor han synes det er en dårlig idé at placere den slags i Veksø. Karen Svahn var meget enig i
oldermandens holdning, og gav endvidere udtryk for betænkelighed ved, at Kommunen har tilladt opstilling
af spilleautomater lige overfor ejendommen for socialt udsatte, My Home.
Ole Hovøre mente at en spilleautomat kunne sidestilles med lotto og lignende, og eftersom det allerede
findes i byen, mente han ikke at der var noget problem med at opstille spilleautomaterne.
Pia Borg ville gerne have at Borgerlauget skrev en bekymringskrivelse til kommunen over at der er blevet
godkendt opstilling af spilleautomater overfor MyHome, der huser socialt udsatte.
Det besluttedes, at Oldermanden skriver et brev til Kommunen, hvori Borgerlauget udtrykker bekymring
overfor opstillingen af spilleautomater.
5. Vedligeholdelse af petanquebanen
Finn Lustrup har skrevet til Peter Mosby og spurgt om vedligeholdelsen af petanquebanen kunne klares af
en servicegruppe under Borgerlauget. Ole Hovøre mente at det var mere nærliggende at overdrage
vedligeholdelsen til idrætsforeningen.
Helen Nielsen argumenterede for at lave noget reklame for petanquebanen, fordi det er forholdsvist ukendt
for borgerne i Veksø at der ligger en bane i byen. Peter Mosby vil skrive til idrætsforeningen og bede dem
om at stå for vedligeholdelsen.

6. Kommunale / private veje i Veksø
Peter Mosby har efterlyst en oversigt fra kommunen over hvilke veje i Veksø der er kommunale og hvilke der
er private. En sådan oversigt ville kunne kortlægge hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen i byen. Ole
Hovøre mente at man kunne finde det i lokalplanen.
7. Nyt fra Landsbyrådet
Peter Mosby havde nyt om Frederikssundmotorvejen. 1. etape af forlængelsen er ved at være på plads, og
skal være færdig i 2012. Næste etape fra Ballerup til Ledøje skal være færdig i 2015. Derefter redegjorde
oldermanden for faserne i processen omkring anlæggelsen af en motorvej.
På www.vejdirektoratet.dk/m12 kan man finde yderligere information om emnet.
Karen Svahn meddelte at Kildedal projektet er sat i bero pga. planerne for motorring 5. Det planlægges, at
Motorring 5 skærer ned gennem Nordsjælland øst om Ganløse, vest om Knardrup og øst om Veksø, ganske
tæt på Veksø.
Peter Mosby ønsker ikke længere at deltage i møderne i Landsbyrådet grundet manglende tid. Ingen meldte
sig. Der søges 1-2 personer fra Borgerlauget til at deltage i møderne.
8. Byens juletræ 27-28. november 2010.
De fleste af opgaverne er uddelegeret, dog mangler der et juletræ. Birgit Trolle meddelte at der står et
juletræ vi kan bruge på adressen Veksø Bygade 6E. Der mangler to mand til at være til stede den 27.
november.
De sidste opgaver sørger Oldermanden for at få uddelegeret.
9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
Indbruddene i Kelsted blev vendt, uden at der blev konkluderet noget i den forbindelse.
VAT har haft indbrud 3 gange på kroen på en måned. Der bliver iærksat en hel del
sikkerhedsforanstaltninger.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 26.01.2011.
Næste repræsentsskabsmøde bliver onsdag den 23.02.2011. Hvis der er behov for at holde et
ekstraordinært bestyrelsesmøde, bliver det den 09.02.2011.
Helen Nielsen havde meget svært ved at få penge fra Børnenes Juletræsfest for vores fælles forsikring, til
stor irritation for Helen. Der skulle 5 rykkere til før pengene blev overført.

