VEKSØ BORGERLAUG

REFERAT

BESTYRELSESMØDE
Mandag den 25.november 2013 kl.19.30-21.30
Veksø Kro, Veksø Bygade 19, Veksø
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1.
Godkendelse af Dagsorden
Godkendt, som anført ovenfor.
2.

Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde 10.september 2013
Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde 30.september 2013
Begge referater godkendt.

3.

Siden sidst

--- Skibstedgård
Efter beslutningerne på Borgerlaugets ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den
30.september 2013 afsendte Oldermand Jacob Sterling tirsdag den 1.oktober 2013
høringssvaret fra Veksø Borgerlaug til Kommunen.
--- Kommuneplan 2013-2025
Høringsgruppen, Kasserer Marianne Lønning, Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen
og Oldermand Jacob Sterling, havde udarbejdet et udkast til et høringssvar. Kommunens
borgermøde torsdag den 10.oktober 2013 om Kommuneplanen bragte ikke noget nyt, som
påvirkede udkastet. Høringsgruppens forslag til høringssvar blev sendt til godkendelse i
Borgerlauget, som ikke havde afgørende kommentarer. Herefter blev høringssvaret sendt til
Kommunen indenfor høringsfristen, som var onsdag den 30.oktober 2013.
--- Vælgermødet tirsdag den 12.november 2013
Et vellykket møde med omkring 150 deltagere. Godt og stramt planlagt og styret. God debat
med gode informationer fra politikerne, uden interne ubehageligheder. Vælgermødet var på
Facebook, og mange havde benyttet muligheden for at kommentere og at foreslå emner til
debatten. Det var godt, at der kun skulle drøftes nogle få og specifikke Veksø emner. Nogle
deltagere ønskede dog, at der kunne være taget flere emner op. Næste gang bør der nok
lægges noget tid ind til fri debat.
4.
Beslutningsgange i Veksø Borgerlaug
Oldermand Jacob Sterling gennemgik og kommenterede sit notat ”Beslutningsgange i
Borgerlauget”, og bad Bestyrelsen om en drøftelse og beslutninger.
Det blev fastslået, at konsensusprincippet er godt, fordi det giver en god dyb debat, at man
skal prøve at finde frem til en fælles holdning, i stedet for blot at kunne foretage en
afstemning. Det forudsætter, at foreningerne respekterer hinanden, og lytter meget til, og
også tilstræber at følge, de foreninger, som er mest berørt af en given sag. Såfremt et emne
er meget betydningsfuldt for en eller flere foreningers interesser, kan disse nedlægge veto
mod indholdet af et høringssvar. Enighed om, at Borgerlauget altid kan afgive høringssvar,
som fortæller om holdningerne i foreningerne, men det må ikke komme til at fremstå som en
afstemning. Det er Borgerlaugets styrke, at man altid kan afgive et høringssvar, som giver
forvaltning og politikere en beskrivelse af holdningerne i Veksø.
Beslutning om, at notatet skal ses som et arbejdspapir for Bestyrelsen. Oldermand Jacob
Sterling foretager de få ændringer, som blev besluttet, og udsender den endelige version af
notatet til Borgerlaugets Bestyrelse. Dette skete torsdag den 28.november 2013.
5.

Arrangementer

--- Byens Juletræ søndag den 1.december 2013
En sidste briefing. Der var brug for nogle flere hænder i Salgsboden. Ellers alt parat.
--- Møde med Veksøs andre foreninger
Borgerlauget har besluttet at holde et årligt møde med Veksøs andre foreninger. Enighed
om at afholde et sådant møde tidligt i 2014.
6.
Økonomi
Alle har betalt kontingent 2013. Der er 20.735 kr. på bankkontoen.
7.

Meddelelser

--- Arbejdsgrupperne
Veksøs vedligeholdelse: Karen Svahn beklagede arbejdsgruppens manglende aktiviteter.
Prøver at sætte gang i arbejdet i foråret 2014.
Petanquebanen: Der er opsat vejrbestandige regler og informationer.

Brøns Mose: Bjørnekloen er bekæmpet, og der er nu tale om et naturpleje projekt. Det
årlige statusmøde med Kommunen finder sted i december 2013.
Flaglauget: Flagstangen hælder efter de hårde storme. Er blevet stabiliseret, og ordnes
bedre i foråret. Enighed om, at Flaglauget for Borgerlaugets midler kan købe en vimpel, eller
hellere en stander.
Egedal Landsbyråd: Intet at bemærke.
--- Eventuelt
Dagsordener: Enighed om, at det vil være godt, at Borgerlaugets dagsordener lægges på
Borgerlaugets hjemmeside.
Møde med Planudvalget: Veksøs Aktiver har anmodet Planudvalget om et møde om
byfortætning i Veksø Nord. Formand Ib Sørensen har svaret, at han vender tilbage med et
forslag om et møde, hvortil både Veksø Borgerlaug og Veksøs Aktiver indbydes.
Solcellesagerne: Kommunen har lovet at inddrage Veksø Borgerlaug i en evaluering af
administrationen af ansøgningerne. Borgerlauet afventer at det sker.
Skolens Nytårskur: Oldermand Jacob Sterling opfordrede til et godt fremmøde fra
Borgerlauget ved Nytårskuren, som afholdes tirsdag den 14.januar 2014 kl.18.30.
8.

De næste møder
--- Bestyrelsesmøde
--- Repræsentantskabsmøde 2014

Onsdag den 15.januar 2014 kl.19.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
Tirsdag den 18.februar 2014 kl.18.00
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø
Mødet indledes med fælles spisning

16.december 2013

Karen Svahn
Referent

