VEKSØ BORGERLAUG

REFERAT

BESTYRELSESMØDE
Mandag den 23.maj 2011 kl.18.00-19.45
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
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Michael Nørhave
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Erik Lykke Jørgensen Oldermandssuppl, Revisor
Per Hansen
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Godkendelse af referat af Repræsentantskabsmødet
onsdag den 23.februar 2011
Nyt siden sidst
--- Antennemast
--- Lokalcenter
--- Forsamlingshytten
Sankt Hans Bålet torsdag den 23.juni 2011
Nyt fra Egedal Landsbyråd
Petanquebanen
Næste møde
Eventuelt

Godkendelse af dagsorden
Godkendt, efter tilføjelse af ovenstående punkt 6.

2.

Godkendelse af referat af Repræsentantskabsmødet
onsdag den 23.februar 2011
Godkendt

3.

Nyt siden sidst
--- Antennemast

Oldermanden fortalte at sagen er langt fremme, og at den snart skal
byggesagsbehandles. Borgerlauget vil snarest fra Kommunen få et svar
vedrørende de konkrete forhold.
--- Lokalcenter
Oldermanden henviste til mailkorrespondancen mellem ham og Leder af
Planafdelingen, Lotte Roed, fra 3.september 2010 til 19.maj 2011, som han
havde udsendt til Borgerlaugets Bestyrelse den 19.maj 2011. I sin seneste mail
hér foreslår Lotte Roed at sagen drøftes med Borgerlauget, når der foreligger
en situationsplan, som Kommunen og bygherren er blevet enige om.
Enighed om at det er vigtigt at Borgerlauget viser aktiv interesse for at få et
sådant møde.
Enighed om at Borgerlaugets Arbejdsgruppe for Dagligvarebutik-området
genoplives og efter behov arbejder konkret med problemstillingerne.
Beslutning om at Oldermanden anmoder Kommunen om at der afholdes et
borgermøde om områdets indretning, inden Lokalplanen færdiggøres af
Kommunen og sendes i den lovpligtige 8 ugers høring. Et sådant borgermøde
blev for nogle år siden til gavn for alle parter afholdt, inden den nye lokalplan for
Stationsområdet blev sendt i høring.
--- Forsamlingshytten
Oldermanden fortalte at Arbejdsgruppen for Forsamlingshytten havde holdt
møde i marts 2011. De nødvendige midler er sikrede, idet de ansøgte 1,5
mill.kr. fra A.P.Møllers Fond kun mangler en bekræftelse. Flere fonde er søgt
om flere midler, og der mangler 459.000 kr. for at kunne gennemføre hele
planen og alle ønsker.
Det er håbet at byggeriet kan påbegyndes i august 2011. Der kan være en
risiko for at de geotekniske undersøgelser kan forsinke påbegyndelsen.

4.

Sankt Hans Bålet torsdag den 23.juni 2011

Oldermanden fortalte at han er i god kontakt med Børnenes Juletræsfest om
gennemførelse af arrangementet, stort set efter den kendte model.

Børnenes Juletræsfest tager ansvar for bålet, musikken, plakater opsat i Veksø
og salgsboden.
Borgerlauget har ansvar for årets båltaler, som bliver Sognepræst Kenneth
Knigge. Endvidere sørger Borgerlauget for udsendelse af pressemeddelelser
og for kopiering af Midsommervisen til uddeling. Borgerlauget låner
Ungdomsklubbens lydanlæg, eller eventuelt VAT-85s lydanlæg.
Oldermanden forventer at kunne få praktisk hjælp af Borgerlaugets
Bestyrelsesmedlemmer, hvis der skulle blive brug for dette.

5.

Nyt fra Egedal Landsbyråd

Egedal Landsbyråd holdt Delegeretmøde onsdag den 27.april 2011. Lizette
Koefoed og Michael Nørhave deltog som delegerede fra Veksø Borgerlaug.
Mødet forløb ukompliceret med godkendelse af Beretning 2010, Regnskab
2010, Budget 2011 og genvalg af alle tillidsposter.
Situationen omkring Kildedal Park blev drøftet, og der blev orienteret om
problemer med grundvandstanden i Søsum.
Når der foreligger referat af Delegeretmødet, udsender Oldermanden det til
Borgerlaugets Bestyrelse.

6.

Petanquebanen

Borgerlaugets arbejdsgruppe for vedligeholdelse af Petanquebanen har
anmodet om at der findes en anden model for vedligeholdelsen, eventuelt at
Veksø Idræts Forening kan overtage banen, eller at vedligeholdelsen kan gå på
omgang mellem Borgerlaugets medlemsforeninger.
Oldermanden har kontaktet Idrætsforeningens nye formand, Martin Djernæs,
om spørgsmålet. Man enedes om at lave en fælles beskrivelse af anvendelse
og vedligeholdelse af banen.
Enig vurdering af at det ikke vil komme til at fungere at lade vedligeholdelsen gå
på omgang blandt Borgerlaugets medlemsforeninger.
Finn Lustrup har spurgt et gartnerfirma om kemisk renholdelse af banen, og har
fået et tilbud på 450 kr. plus moms pr. sprøjtning. Der er behov for én eller to
sprøjtninger om året. Der blev sat spørgsmålstegn ved om der må anvendes
kemi på Kommunens jord.
Der kom et forslag frem om at spørge Idrætsforeningen, om nogle af deres børn
og unge vil foretage den mekaniske renholdelse, mod at få et gavekort til
REMA1000.
Det besluttedes at Oldermanden kontakter Idrætsforeningen for en fortsat
drøftelse af mulige løsninger.
Petanquebanens gruslag trænger til udskiftning. Måske vil Kommunen hjælpe
med dette, ligesom det skete ved etableringen af banen.

7.

Næste møde
Mandag den 19.september 2011 kl.19.00
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

8.

Eventuelt
--- Vedligeholdelse af træer

Ole Hovøre fortalte at Rønnebærtræerne langs Skolestien ved Brøns Mose er
alvorligt syge. Et gartnerfirma er konsulteret om årsagen til træernes misvækst,
og Kommunen, som ejer træerne, er orienteret om situationen. Der afventes
svar fra Kommunen om hvorvidt Kommunen vil redde træerne eller vil lade dem
dø. Det blev nævnt at man kunne søge Fastelavnsklubben om økonomisk
hjælp eller foretage en pengeindsamling til et forsøg på at redde træerne.
Enighed om at en sådan konkret sag med problemer med nogle træer ikke skal
tages op som en sag for Borgerlauget, men primært må håndteres af de
nærmeste boligforeninger.
Enighed om at Borgerlauget dog generelt og overordnet skal støtte at der skal
passes på de gamle træer, fordi de har en stor herlighedsværdi.
Såfremt Kommunens svar vedrørende de omtalte Rønnebærtræer ikke virker
rimeligt, vil Borgerlauget drøfte sagen igen.
--- Hækkeklipning
Det blev nævnt at der nu igen er trafik sikkerhedsmæssige problemer i krydset
Kirkestræde – Smedestræde på grund af den forvoksede hæk ved det gule hus.
Enighed om, at da tidligere henstillinger fra Borgerlauget til husets ejer om at
holde hækken tilbage ikke følges, så kan Borgerlauget ikke gøre mere.
Alle boligforeninger har modtaget et brev fra Kommunen om reglerne for
hækkeklipning. Reglerne kan i mange tilfælde ikke følges, og foreningerne er
ikke glade for opfordringen til være kontrollanter af beboernes hækkeklipning.
--- Borgerlaugets 25 års jubilæum
Veksø Borgerlaug er etableret den 15.januar 1987, og kan således fejre 25 års
jubilæum i januar 2012. Borgerlaugets Bestyrelse begynder allerede nu at
overveje hvordan jubilæet kan markeres på en god måde.

15.juni 2011

Karen Svahn
Referent

