Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 26. januar 2011
Mødested: Korshøj 135, Fælleshuset
Til stede:
Oldermand, Peter Mosby
Birgit Trolle, Gartnerhaven
Pia Borg, Troldholm II
Helen Nielsen, Kasserer
Per Hansen, Skibsted (GR)
Michael Nørhave, Borgerforeningen

Ikke til stede:
Lyspunktet
Kelsted
Brøndsted (Kommer senere)
Dyrehaven
Byrgesens Vænge
Kildebo
Veksølund
Oldermandssuppleant
Bøgebakken
Skibsted (BF)

Referent: Martin Haugaard, Kelsted
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 03.11.2010
3. Forsamlingshytten
4. Vedligeholdelse af petanquebanen
5. Ny sekretær i borgerlauget
6. Nye repræsentanter i Landsbyrådet
7. Udkast til Beretning 2010
8. Udkast til regnskab og budget
9. Nytårskuren Veksø Skole
10. Nyt fra Landsbyrådets møder
11. Repræsentantskabsmødet onsdag den 23. februar 2011
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 03.11.2010.
Referatet blev godkendt
3. Forsamlingshytten
Der er blevet indsamlet 3.6 millioner til projektet, heraf ca. 2 millioner fra diverse fonde. Der søges stadig om
penge, og man håber at kunne rejse endnu mindst 400.000,-.
4. Vedligeholdelse af petanquebanen
Oldermanden har uden held forsøgt at få fat i formanden for Idrætsforeningen for at høre om de kunne stå
for vedligholdelsen af petanquebanen.
5. Ny sekretær i Borgerlauget
Oldermanden vil prøve at spørge den tidligere sekretær Marianne Lønning om hun er interesseret i at
overtage opgaven.
6. Nye repræsentanter i Landsbyrådet
Oldermanden har spurgt den tidligere oldermand, Karen Svahn, om hun ikke kunne tænke sig at være
repræsentant, men hun ønsker ikke at påtage sig opgaven, da hun ikke længere er med i Borgerlauget.
Oldermanden har accepteret at deltage i mødet om sommeren med politikerne. Michael Nørhave vil også
gerne deltage i ét møde om året. Lizette Kofoed meldte sig også som deltager til ét møde om året.
7. Udkast til Beretning 2010
Michael Nørhave ville gerne have rettet i linje 4, hvor der står at Borgerforeningen ikke har nogen
repræsentant i Borgerlauget. Derudover ville Michael Nørhave gerne have rettet punktet omkring
petanquebanen til at området hvor denne ligger, hedder Grønningen.
8. Udkast til regnskab og budget
Helen Nielsen redegjorde for regnskabet og budgettet. Salg af glögg til juletræsfesten gik rigtig skidt. Til
gengæld var årets juletræ gratis. Både regnskab og budget blev godkendt.
9. Nytårskuren Veksø Skole
Nytårskuren gik fint. Både politikere og den lokale avis, samt Frederiksborg Amtsavis var til stede.
10. Nyt fra Landsbyrådets møder
M5, busruter og forlængelsen af Frederikssundsvejen er nogle af hovedemnerne på dagsordenen i
Landsbyrådet. Oldermanden henviste til beretningen. Der har været afholdet 6 møder i det forløbne år.

11. Repræsentantskabsmødet den 23. februar 2011
Mødet bliver holdt i Korshøjs Fælleshus med start klokken 18.30. Eftersom der bliver serveret smørrebrød,
så SKAL der meldes om man kommer eller ej, SENEST den 18.02.2011.
Servicegruppen kommer til at bestå af Peter Mosby, Helen Nielsen samt Pia Borg.
12. Eventuelt
Affaldsindsamlingen bliver den søndag 3. april 2011. Oldermanden spurgte om der var nogen i Borgerlauget
der kunne tage sig af det, da Karen Svahn som normalt er primus motor på projektet desværre ikke kan den
dag. Det bliver et punkt på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2011.
Der er mange arbejdsgrupper i Borgerlauget, hvor sagerne er kørt fast, ifølge Michael Nørhave.
Oldermanden vil bede Bent Aarup om at uploade referaterne fra bestyrelselsmøderne.

