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11.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

12.

Godkendelse af referat af Bestyrelsesmødet
onsdag den 16.november 2011
Godkendt

13.

Siden sidst

--- Borgermødet om Lokalcentret
Der blev afholdt Borgermøde om Lokalcentret torsdag den 8.december 2011.
Kommunens Planafdeling og Dansk Projekt Invest gennemgik forslaget til ny
Lokalplan for området. Fra borgernes side var der forskellige spørgsmål, og
ingen afgørende kritik. Oldermanden nævnte Borgerlaugets ønske om, at de
nye bygninger bliver energivenlige, f.eks. ved hjælp af solceller, og at man på
området anvender mange græsfliser, således at området fremtræder grønt
samt at regnvand kan trænge ned.
Oldermanden havde medbragt et forslag til høringssvar fra Borgerlauget. Efter
mødets afslutning holdt de tilstedeværende Bestyrelsesmedlemmer fra
Borgerlauget et kort møde, hvor man godkendte Oldermandens forslag.
Høringssvaret udtrykker tilfredshed med, at der kan etableres flere forretninger
samt tilfredshed med at Borgerlauget har været godt inddraget i processen.
--- Spilleautomater
Borgerlauget har modtaget et brev fra Planafdelingen, dateret 5.januar 2012,
hvor Planafdelingen orienterer om, at man har nedlagt forbud mod opstilling af
flere spilleautomater i forretningen midt i Veksø. Et sådant forbud kan
nedlægges for et år. Herefter vil det kræve udarbejdelse af en ny Lokalplan for
området at fastholde forbuddet med flere spilleautomater, jævnfør Planlovens §
14. Kommunen har meddelt ansøgeren, at man indenfor det kommende år vil
udarbejde en ny Lokalplan, som forhindrer etablering af en spillehal på
ejendommen, og at dette vil blive tinglyst på ejendommen. Dette er besluttet på
Planudvalgets møde den 3.november 2011. Når der skal udarbejdes en ny
Lokalplan for bymidten, bør Borgerlauget være meget opmærksom på hvilke
ønsker, man har til mulighederne i bymidten.
Ny lovgivning liberaliserer spillemarkedet fra 1.januar 2012, således at der er
frie muligheder for at opstille spilleautomater. Borgerlauget afventer det videre
forløb i sagen.
--- Byens Juletræ 2011
Oldermanden fortalte, at arrangementet blev gennemført vellykket og som
traditionen foreskriver. Dog holdt Kirken ikke familiegudstjeneste om
eftermiddagen. Borgerlauget håber, at Kirken igen fremover vil holde
familiegudstjeneste om eftermiddagen, således at hestevognen igen kan udgå

fra Kirken. Efter aftale med Kommunen fik Borgerlauget lov til at fælde et træ
på en kommunal grund ved banen. Og Kommunen hentede træet efter brug.
Børnenes Juletræsfest gennemførte ikke nogen juletræsfest i 2011. Der
savnedes økonomiske midler og hjælpere. Oldermanden har hørt mange
reaktioner på denne aflysning. Alle håber, at der igen i 2012 kan afholdes en
Børnenes Juletræsfest.

--- Borgerlaugets 25 års jubilæum
Arrangementet på Veksø Kro var meget velbesøgt og meget vellykket.
Oldermanden takkede Jubilæumsudvalget for indsatsen med at planlægge og
gennemføre en god festligholdelse. Borgmester Willy Eliasen holdt en tale, og
forærede Borgerlauget et beløb på 500 kr. Det er udenfor Kommunens
sædvanlige praksis at give gaver til bylaug, men Veksø Borgerlaug har en helt
særlig status og interesse i politikernes øjne.
Enighed om, at de 500 kr. ikke blot skal indgå i Borgerlaugets drift, men holdes
isoleret, og anvendes til et nærmere angivet formål. To forslag blev nævnt: En
dirigentklokke eller nogle træer ved petanquebanen.
Sten Krarup havde udformet et rigt illustreret indlæg om Veksøs udbygning.
Finn Lustrup havde sammensat mere end 600 fotos om Veksø, som blev
igangsat mellem de forskellige indslag. Deltagerne blev tilbudt at kunne bestille
disse shows på CD. Oldermanden har efterfølgende besluttet, at alle
Borgerlaugets medlemsforeninger vil få foræret en sådan CD.

14.

Regnskab 2011 og Budget 2012

Kasserer Helen Nielsen gennemgik sit udkast til Regnskab 2011. Udkastet blev
godkendt.
Kasserer Helen Nielsen gennemgik sit udkast til Budget 2012. Der er ikke tillid
til, at Børnenes Juletræsfest betaler halvdelen af forsikringspræmien. Gaven
fra Kommunen (500 kr.) skal trækkes ud og være synligt adskilt i Budgettet.
Udkastet blev herefter godkendt.
De endelige forslag til Regnskab og Budget skal udsendes til Borgerlaugets
Bestyrelse 3 uger inden Repræsentantskabsmødet.

15.

Egedal Landsbyråd

Egedal Landsbyråd holdt møde mandag den 9.januar 2012. På dagsordenen
var den nye Plan- og Agenda 21 Strategi, Kildedal Park og
Frederikssundsmotorvejen. Veksø Borgerlaugs repræsentant, Dorthe Schmidt,
deltog ikke i mødet. Oldermanden vil følge op overfor Dorthe Schmidt med
hensyn til informationer fra Landsbyrådet.
Oldermanden har til Borgerlaugets Bestyrelse udsendt referat af Landsbyrådets
Bestyrelsesmøde onsdag den 18.maj 2011. Siden da har Landsbyrådets
Bestyrelse holdt flere møder. Veksø Borgerlaug har ikke modtaget referater af
disse møder. Landsbyrådets hjemmeside er ikke vel opdateret, så hér finder
man ikke nye referater eller ajourførte oplysninger.

16

Plan- og Agenda 21 Strategi

Forslaget til den nye Plan- og Agenda 21 Strategi kan ses her:
http://www.egedalkommune.dk/media/9403/Plan%20og%20Agenda%2021%20
Strategi_20_dec_2011-NET.pdf
Der har været holdt borgermøde om forslaget torsdag den 19.januar 2012.
Høringsfristen er mandag den 27.februar 2012.
Beslutning om, at alle Bestyrelsesmedlemmer ser på planen og sender
eventuelle kommentarer til Oldermanden. Såfremt kommentarerne lægger op
til, at Borgerlauget skal indsende et høringssvar, udformer Oldermanden et
forslag til et høringssvar, som sendes til Borgerlauget til godkendelse, inden
indsendelsen til Egedal Kommune.

17.

Lys på Skolestien

Veksø Borgerlaug har gennem mange år drøftet ønsket om lys på Skolestien,
og har også fremsat ønsket overfor Kommunen. Egedal Landbyråd har nævnt
ønsket overfor Kommunen i forbindelse med drøftelser af vedligeholdelsen af
Kommunens stier. Det koster 1½-2 mill. kr. at etablere lys på Skolestien.
Belysning af Skolestien indgår ikke i Kommunens Trafiksikkerhedsplan.
Det besluttedes, at Borgerlaugets Bestyrelsesmedlemmer tager emnet op i
deres boligforeninger, og ud fra holdningerne i boligforeningerne, behandles
emnet igen i Veksø Borgerlaug. Enighed om måske at drøfte sagen med
Skolebestyrelsen.

18.

Ny Oldermand fra 2012

Peter Mosby modtager ikke genvalg som Oldermand ved Repræsentantskabsmødet 2012.
Enighed om, at alle Bestyrelsesmedlemmer må gøre en indsats for at finde en
person, som er villig og egnet til at være Oldermand. Enhver borger med bopæl
i Veksø Sogn kan vælges til Oldermand. Derfor opfordres man til at tænke
bredt på alle i Veksø, og ikke kun lige på sin egen forening eller bestyrelse.

19.

Ny kasserer fra 2012

Helen Nielsen modtager ikke genvalg som Kasserer ved Repræsentantskabsmødet 2012. Erik Larnkjær fra Lyspunktet har tidligere tilbudt sig, men har
senere sagt fra. Herefter har Erik Lykke Jørgensen tilbudt at være kasserer.

10.

Eventuelt

--- Mobilmasten
Der blev spurgt til Mobilmasten. Oldermanden havde intet nyt at fortælle.

11.

Repræsentantskabsmødet 2012
Tirsdag den 6 marts 2012 kl.19.00
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
Mødet indledes med spisning
Deltagelse kun ifølge tilmelding
Deltagere er alle bestyrelsesmedlemmer af
Borgerlaugets medlemsforeninger
samt alle med hverv i Borgerlauget

24.februar 2012

Karen Svahn
Referent

