VEKSØ BORGERLAUG

REFERAT

BESTYRELSESMØDE
Torsdag den 25.oktober 2012 kl.19.30-22.15
Mødelokalet, Multihallen, Gl.Hovevej 14, Veksø
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Godkendelse af Dagsorden
Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 22.maj 2012
Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 24.september 2012
Veksøs Juletræ søndag den 2.december 2012
Veksø Skole
Meddelelser og status:
--- Sankt Hans Bålet 2012
--- Kirkegårdsudvidelsen
--- Veksø Lokalcenter
--- Ændret anvendelse af Egedalsvej 9
--- Solcelleanlæg på Veksøs røde tage
--- Kvindeegen
--- Veksøs vedligeholdelse
--- Brøns Mose
--- Petanquegruppen
--- Egedal Landsbyråd
7. Eventuelt
8. Næste Bestyrelsesmøde
9. Repræsentantskabsmødet 2013

1.

Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 22.maj 2012
Godkendt
Drøftelse af det mandat, der er givet til Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen,
Kasserer Marianne Lønning og Sekretær Karen Svahn. Enighed om, at mandatet svarer til
Oldermandens mandat, og at Oldermandssuppleanten i sig selv har samme mandat som
Oldermanden, når denne i praksis er fratrådt.
Konstruktionen, hvor Oldermandssuppleant, Kasserer og Sekretær udgør en
Arbejdsgruppe, som varetager sagerne, indebærer forsinkelser, øget arbejde, øget
koordination, og øget tidspres. Først skal en sag videregives fra Oldermanden til en af de tre
personer. Dernæst skal disse tre personer mødes for at drøfte sagen. Der skal udformes et
handlingsforslag, som enten skal sendes til kommentering i Bestyrelsen, eller der skal
indkaldes til et møde. I nogle tilfælde, for eksempel på grund af ferier, har der været et
tidspres, som ikke har muliggjort afholdelse af et møde.
I sagen om solcelleanlæg viste det sig, at dette at sende et forslag til kommentering
i Bestyrelsen ikke fungerede. I stedet for at kommentere det forslag, som de tre personer
havde udsendt, blev der formuleret et modforslag, som der så blev kommenteret på,
hvorefter det var umuligt at sammenskrive en udtalelse til Kommunen, som udtrykte en
fælles holdning.
Belært af disse erfaringer vil Oldermandssuppleant, Kasserer og Sekretær i
vanskelige sager undgå at udsende et forslag til kommentering i Bestyrelsen, og i stedet
indkalde til et møde, hvor det helt detaljeret besluttes, hvad der skal gøres.
3.

Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 24.september 2012
Godkendt

4.
Veksøs Juletræ søndag den 2.december 2012
Informationer fra Veksøs Juletræ 2011 er modtaget fra Peter Mosby, og er videresendt til
Borgerlaugets Bestyrelse.
Veksøs Juletræ 2012 forsøges gennemført ved at foretage en opdeling i delprojekter, med
en ansvarlig person for hvert delprojekt.
Træet
Per Hansen prøver at finde et træ.
Per Hansen spørger John Olsen om transport.
Erik Lykke Jørgensen spørger Keld Stenlien Hansen.
Per Hansen finder hjælpere til opstilling og nedtagning af træet.
Per Hansen sørger for elektricitet.
Fastelavnsklubben sponsorerer udgifterne med 1.000 kr.
Lokaler på Kroen
Ole Hovøre reserverer lokalerne.
Indkøb
Ole Hovøre skaffer oplysninger om varer og indkøb fra Helen Nielsen, Kasserer i 2011.
Helen Nielsen køber gerne ind.
Sponsorerede varer
Ole Hovøre taler med REMA og Netto om at sponsorere varer.
Salgsboden
Helene Pedersen står for boden, og skaffer hjælpere.
Marianne Lønning bistår med erfaring fra tidligere år.
Helle Esbensen deltager i Køkken og Salgsbod.
Peter Mosby hjælper gerne.
Hestevognen
Karen Svahn prøver at få en aftale.
Karen Svahn skaffer hjælpere til børnesikkerhed.

Julemænd
Karen Svahn aftaler med Ole Suhr.
Plakater
Helle Esbensen udformer og sætter op rundt om i Veksø.
Pressemeddelelse
Erik Lykke Jørgensen
Tændingen af Juletræet
Erik Lykke Jørgensen
Alle, som har påtaget sig opgaver, melder løbende alle succeser og alle problemer til
Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen.
Alle, som har påtaget sig opgaver,
Torsdag den 15.november 2012 kl.19.00
og alle hjælpere og andre interesserede holder møde
Mødelokalet, Multihallen
5.
Veksø Skole
Veksø Skoles Venner indbyder alle borgere til møde onsdag den 7.november 2012 kl.19.00
på Veksø Skole. Emnet er risikoen for lukning af Veksø Skole, og Veksø Skoles Venners
aktiviteter i den kommende tid. Veksø Borgerlaug opfordrer til deltagelse i mødet.
6.

Meddelelser og status

--- Sankt Hans Bålet 2012
Ingen af Borgerlaugets medlemsforeninger tilbød at stå for Sankt Hans Bålet. Der blev
gennemført et arrangement på privat initiativ. Sekretær Karen Svahn hjalp med plakater og
pressemeddelelser.
--- Kirkegårdsudvidelsen
Borgerlauget har givet et positivt høringssvar. Kommunen har givet de ønskede
dispensationer.
--- Veksø Lokalcenter
Borgerlauget gav et høringssvar, som var imod Nettos ønske om et metalskur til
kundevogne. Kommunen gav tilladelse til det ønskede metalskur.
--- Ændret anvendelse af Egedalsvej 9
Noget af ejendommen ønskes anvendt til konference formål. Kommunen har sendt sagen til
Oldermand Peter Mosby. Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen, Kasserer Marianne
Lønning og Sekretær Karen Svahn har ikke modtaget sagen. Borgerlauget har derfor ikke
afgivet noget høringssvar. Kommunen har givet de ønskede dispensationer.
--- Solcelleanlæg på Veksøs røde tage
Planudvalget og Plancentret holdt et informationsmøde for Borgerlauget mandag den
24.september 2012. Herefter holdt Borgerlauget et Bestyrelsesmøde, som ikke var
beslutningsdygtigt. Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen, Kasserer Marianne
Lønning og Sekretær Karen Svahn udarbejdede på baggrund af mødet et forslag til en
udtalelse til Kommunen, som alle Bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at kommentere.
Kun ni foreninger kommenterede forslaget. Der fremkom et modforslag, som også blev
kommenteret. Herefter var det ikke muligt at sammenskrive en udtalelse, som udtrykker en
fælles holdning. Udtalelsen til Kommunen fortæller, at det ikke har været muligt at udforme
en enig udtalelse om Borgerlaugets ønsker til Kommunens behandling af ansøgninger. Det
beklages, at Borgerlauget ikke kan være en hjælpsom samarbejdspartner i denne sag.
Borgerlauget ønsker at følge med i disse sager, og at fastholde sin høringsret, og
man agter at besvare alle høringer fra Kommunen. Borgerlauget ønsker at blive inddraget i
den vurdering af sagerne, som Kommunen vil foretage i efteråret 2013.
Et forslag til et høringssvar, som kan anvendes i alle standard sager om solceller,
blev fremlagt og godkendt. I tilfælde, hvor en ansøgning er ualmindelig, for eksempel med
hensyn til størrelse og placering, vil Oldermandssuppleant, Kasserer og Sekretær orientere
Bestyrelsen, og enten sende et høringssvar til kommentering, eller indkalde til et møde.

--- Kvindeegen
I slutningen af september 2012 blev Kvindeegen beskåret af ejendommens ejer, således at
der kun står en nøgen træstamme tilbage. Fagfolk vurderer at egetræet vil dø. Borgerlauget
udtrykte sin vrede i en udtalelse til Borgmesteren, som takkede og udtrykte sin enighed i
henvendelsen. Borgerlaugets forslag, om måske at omdanne træstammen til en
kvindeskulptur, blev ikke kommenteret.
--- Veksøs vedligeholdelse
Arbejdsgruppen består af Karen Svahn, som formand, Marianne Lønning, Sebastian
Sørensen og Jan Reinmark. I begyndelsen af juni 2012 foreslog Karen Svahn
Arbejdsgruppen et møde, og gav tre forslag til tidspunkter. Kun Marianne Lønning svarede.
I mellemtiden havde Jan Hansen kontaktet både LokalAvisen og Borgmesteren, og man
kunne se, at der herefter skete lidt kommunal vedligeholdelse. Da Arbejdsgruppen åbenbart
ikke fungerer, gjorde Karen Svahn ikke mere. Beslutning om, at Karen Svahn foretager en
henvendelse til Kommunen med opfordring til, at der følges op på de pålæg, som
Kommunen giver borgerne om beskæring og vedligeholdelse, herunder Skibstedgård.
--- Brøns Mose
Som formand for Arbejdsgruppen har Karen Svahn anmodet Kommunen om, at det årlige
statusmøde om sæsonens forløb afholdes i løbet af november 2012.
--- Petanquegruppen
Svend Olsen, som har påtaget sig at vedligeholde Petanquebanen, er syg for tiden.
Petanquegruppen består af Finn Lustrup, som formand, Marianne Lønning og Per
Gudmundsen. Marianne Lønning vil kontakte Arbejdsgruppen for at drøfte situationen.
--- Egedal Landsbyråd
Egedal Landsbyråd holder møde mandag den 29.oktober 2012. På Dagsordenen er blandt
andet fremtiden for Veksø og Slagslunde Skoler. Helene Pedersen vil deltage i mødet.
7.

Eventuelt
Intet

8.

Næste Bestyrelsesmøde

Torsdag den 24.januar 2013 kl.19.30
Mødelokalet, Multihallen, Gl.Hovevej 14, Veksø

9.

Repræsentantskabsmødet 2013

Torsdag den 21.februar 2013 kl.19.30
Mødelokalet, Multihallen, Gl.Hovevej 14, Veksø

1.november 2012

Karen Svahn
Referent

