VEKSØ BORGERLAUG

REFERAT

BESTYRELSESMØDE
Mandag den 19.september 2011 kl.19.00-21.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

Til stede

Afbud
Fravær

Vakant

Dagsorden

Borgerforeningen.…
Brøndsted……….…
Byrgesens Vænge ..
Kelsted…….……….
Kildebo…….……….
Lyspunktet….….…..
Skibsted Ab ……….
Skibsted Gf….……..
Troldholm II ………..
Troldholm III……….
Sekretær
Gartnerhaven
Troldholm
Bøgebakken
Dyrehaven
Veksølund
Kelstedgård

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Michael Nørhave
Ole Hovøre
Bo Bonnichsen
Finn Lustrup Revisorsuppleant
Ruth Pedersen
Erik Lykke Jørgensen Oldermandssuppl, Revisor
Dorthe Schmidt
Per Hansen
Henrik Falcke
Peter Mosby Oldermand
Karen Svahn

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af Bestyrelsesmødet
mandag den 23.maj 2011
Nyt siden sidst
--- Lokalcenter
--- Petanquebanen
--- Forsamlingshytten
--- Skibstedgård
--- Stationsvej
--- Veksølund Skulpturudstilling
Nyt fra Egedal Landsbyråd
Kloak- og vandproblemer
Byens Juletræ søndag den 27.november 2011
Borgerlaugets 25 års jubilæum søndag 15.januar 2012
Næste møde
Eventuelt

Velkomst
Ny repræsentant for Keldsted, Kent Hørlyk Sehested, havde meldt afbud.
Ny repræsentant for Kildebo, Ruth Pedersen, deltog i det seneste møde.
Kildebos repræsentation deles af Ruth Pedersen og Jens Fryd Petersen.
Tidligere repræsentant for Skibsted Ab, Dorthe Schmidt, deltager nu igen.
Ny repræsentant for Troldholm II, Henrik Falcke, blev budt velkommen.
Veksø Idræts Forenings formand, Martin Djernæs, var indbudt til mødet, men
havde meldt afbud.

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Beslutning om at Bestyrelsesmøderne fremover begynder kl.19.30.

Nogle Bestyrelsesmedlemmer havde ikke modtaget dagsordenen.
Oldermanden tilstræber at udsende dagsordener en uge inden møderne.
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager en dagsorden en uge inden det
næste møde, opfordres til at kontakte Oldermanden herom.

2.

Godkendelse af referat af Bestyrelsesmødet
mandag den 23.maj 2011

Drøftelse af ’Punkt 8, Eventuelt, Vedligeholdelse af træer’. Der er lidt uklarhed
om hvornår Borgerlauget vil gå ind i sager om vedligeholdelse af træer.
Enighed om at Borgerlauget tager en sag op, hvis den går i hårdknude og der
er tale om værdifulde gamle træer. Enighed om at referatet er rimeligt
dækkede. Herefter blev referatet godkendt.

3.

Nyt siden sidst

--- Lokalcenter
Egedal Kommune havde lovet Borgerlauget en drøftelse, når der forelå en
situationsplan, som Kommunen og bygherren var blevet enige om. Denne
drøftelse fandt sted ved et møde torsdag den 11.august 2011. Fra
Borgerlauget deltog Oldermanden og Borgerlaugets Arbejdsgruppe for
Dagligvarebutik-området. Kommunens referat af mødet er sendt til
Oldermanden, som har videresendt det til Borgerlaugets Bestyrelse.
Efterfølgende har Kommunen netop udsendt en ’Overordnet trafikal vurdering’,
som Oldermanden videresender til Borgerlaugets Bestyrelse. De planer, som i
papirform blev fremlagt på mødet, fremsendes i digital form til Borgerlaugets
Bestyrelse af Michael Nørhave.
Oldermanden gennemgik mødets forløb og planerne for indretningen af
området. Der foreslås etableret venstresvingsbaner på Kirkebakken. Der
foreslås etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kirkebakken udfor
området. Endvidere blev det bemærket at vareindlevering skal foregå i området
bag det nye center ud mod Frederikssundsvej, vendt væk fra boligerne.

Michael Nørhave bemærkede at Borgerforeningen ønsker en form for
hastighedsdæmpning i Bygaden, måske ved Bygadens udmundinger i
Kirkebakken. Erik Lykke Jørgensen mente at der bør etableres ’Gennemkørsel
forbudt’ på Kirkebakken. Dette ønsker Borgerforeningen ikke. Enighed om at
Borgerlauget skal være meget opmærksom på trafik- og sikkerhedsproblemer i
forbindelse med Lokalcentret, og at der kan ligge nogle oplagte udfordringer at
tage fat på for Borgerlaugets Arbejdsgruppe for Trafikforhold.
Forslaget til ny Lokalplan for området forventes at blive offentliggjort
Onsdag den 9.november 2011.
Herefter indtræder en høringsperiode på 8 uger. Borgerlauget indgiver under
alle omstændigheder et høringssvar.
Der afholdes Borgermøde om forslaget til den ny Lokalplan på Veksø Kro
Torsdag den 1.december 2011 kl.19.30.

--- Petanquebanen
Oldermanden har været i dialog med Veksø Idræts Forenings formand, Martin
Djernæs, om anvendelsen og vedligeholdelsen af petanquebanen.
Idrætsforeningen vil gerne anvende petanquebanen ved den årlige idrætsdag,
men vil helst ikke inddrages i vedligeholdelsen af banen.
Overfor Oldermanden har Svend Olsen udtrykt interesse for at vedligeholde
petanquebanen mod at modtage en årlig erkendtlighed, f.eks. i form af en
gavekurv. Enighed om at tage imod dette tilbud, således at Oldermanden
indgår en aftale med Svend Olsen herom. Herunder skal Svend Olsen
anmodes om at vinteropbevare petanquebanens afretter.
Det blev drøftet om der kan opnås mere interesse for at bruge petanquebanen,
hvis Pizzariaet f.eks. udlåner/udlejer petanquekugler og måske i det hele taget
åbner sig lidt overfor et interesseret publikum. Finn Lustrup påtog sig at tale
med Pizzariaet herom.
--- Forsamlingshytten
Oldermanden fortalte at Kommunalbestyrelsen har stillet opførelsen af
Forsamlingshytten i bero. Næsten alle de nødvendige midler for at gennemføre
hele planen og alle ønsker var sikrede. Kommunen har meddelt at der måske
kan opføres en Forsamlingshytte i 2013 eller 2014. Endvidere har Kommunen
meddelt at man håber at nogle af fondsmidlerne kan fastholdes, selvom
byggeriet udsættes og måske begrænses. Arbejdsgruppen for
Forsamlingshytten havde udarbejdet et flot og kreativt projekt. Projektet blev
nok større end forventet. Måske har Kommunalbestyrelsen haft bekymringer
vedrørende udgifterne til driften.

--- Skibstedgård
Omkring Skibstedgård er der ved at blive fjernet bygningsdele samt stuehusets
indmad. Kommunen har givet byggetilladelse til at der i stuehuset indrettes
lejligheder. Der bliver tale om ejerlejligheder. Borgerlauget håber at der i
forbindelse med udbydelsen af disse lejligheder til salg vil blive foretaget en
grundig renovering af området omkring Skibstedgård.

--- Stationsvej
De kondemnable banearbejderboliger på Stationsvej er blevet fjernet efter
anmodning fra Kommunen.
--- Veksølund Skulpturudstilling
Efter Jørgen Hansens død i december 2010 har Skulpturudstillingens skæbne
været uvis. Nogle af kommunalpolitikerne har haft tanker om at Egedal
Kommune måske kunne gå ind og bidrage med midler eller opbakning til en
eller anden form for videreførelse af kunstneriske og/eller sociale aktiviteter på
Veksølund. Disse tanker har ikke ført til nogen konkrete forslag eller forsøg.
Veksølund er nu ved at blive tømt for skulpturer, og gården er sat til salg.

4.

Nyt fra Egedal Landsbyråd

Oldermanden har til Borgerlaugets Bestyrelse udsendt referat af Landsbyrådets
Bestyrelsesmøde onsdag den 18.maj 2011. Siden da har Landsbyrådets
Bestyrelse holdt møde tirsdag den 16.august 2011. Referat fra dette møde
foreligger endnu ikke.
Siden Oldermand Karen Svahn fratrådte som Borgerlaugets repræsentant i
Landsbyrådet har Borgerlauget været repræsenteret af Oldermand Peter Mosby
og af andre fra Borgerlauget på skift. Ingen har ønsket at være Borgerlaugets
faste repræsentant i Landsbyrådet. Dorthe Schmidt fortalte at hun meget gerne
vil deltage i at være repræsentant for Veksø Borgerlaug i Egedal Landsbyråd,
hvilket blev modtaget med glæde.

5.

Kloak- og vandproblemer

I Borgerforeningens område har sommerens styrtregn givet problemer. Nogle
huse har haft kloakvand i kældrene. Nogle af de huse i Bygaden, som ligger
under fortovets og gadens niveau, har haft vand ind i stueplan direkte fra
fortovet og gaden. Borgerforeningen mener at der måske er for få brønde i
området. Borgerforeningen vil undersøge hvor mange huse i
Borgerforeningens område der har haft kloak- og vandproblemer, og man vil
vurdere om der bør etableres flere brønde. Såfremt dette er tilfældet, vil
Borgerforeningen anmode Kommunen om bistand til afhjælpning af
problemerne.
Hvis Kommunens reaktion på en sådan henvendelse ikke virker rimelig, vil
Borgerlauget drøfte om vi skal gå ind i sagen.
I flere andre boligforeninger har der været problemer med vand i haver,
nedkørsler, kældre m.v. Nogle af foreningerne får hvert år renset alle deres
brønde professionelt. Det er forholdsvis billigt, og kan stærkt anbefales. Som
amatører risikerer man at oprensningen ikke er grundig nok, og at man ikke får
taget alle brønde. Eksempelvis er der 22 brønde i Troldholm III.

6.

Byens Juletræ søndag den 27.november 2011

Enighed om at Byens Juletræ gennemføres efter den traditionelle model:
Træpyntning lørdag den 26.november 2011, salgsbod og tænding om
søndagen, oprydning og videregivelse af træet til Børnenes Juletræsfest
onsdag den 28.december 2011. Oldermanden påtager sig at skaffe alle aftaler
og foretage al øvrig koordinering, udsende pressemeddelelser m.v. Det
forventes at medlemmer af Borgerlaugets Bestyrelse, og andre som plejer at
bidrage til gennemførelse aktiviteterne, deltager på opfordring fra Oldermanden.
Enighed om at aftaler om disse ting og videregivelse af øvrige informationer kan
klares pr. mail. På det næste møde i Borgerlaugets Bestyrelse kan der
foretages en briefing af om alt er på plads.

7.

Borgerlaugets 25 års jubilæum søndag den 15.januar 2012

Forskellige muligheder for en markering af jubilæet blev drøftet. Enighed om at
rammen skal være en form for reception om eftermiddagen på Veksø Kro med
forskellige slags informationer og underholdning om Veksø og om
Borgerlaugets virke, gerne ledsaget af fotos o.l. Man kan prøve at få alle
tidligere Oldermænd til at medvirke med nogle indslag. Sten Krarup, Svend
Olsen og Aase Mølgaard blev nævnt som personer, der måske kan bidrage
med underholdende informationer og historier. Det besluttedes at alle
medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal inviteres til receptionen.
Et Jubilæumsudvalg til udformning af arrangementet blev nedsat, bestående af
Finn Lustrup, Erik Lykke Jørgensen, Peter Mosby, Dorthe Schmidt og Karen
Svahn. Udvalget modtager gerne ideer og forslag til arrangementet. På det
næste møde i Borgerlaugets Bestyrelse fremlægger Jubilæumsudvalget sine
forslag til kommentering, tilretning og godkendelse.
Jubilæumsudvalget holder sit første møde på Veksø Kro
Torsdag den 13.oktober 2011 kl.19.30.

8.

Næste møde
Onsdag den 16.november 2011 kl.19.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

9.

Eventuelt
Intet

22.september 2011

Karen Svahn
Referent

