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1.
Godkendelse af Dagsorden
Efter et par bemærkninger godkendt som ovenstående.
2.
Godkendelse af Referat af Repræsentantskabsmødet den 21.februar 2013
Godkendt

3.
Principper og Arbejdsprogram for Veksø Borgerlaug 2013-2014
Oldermand Jacob Sterling havde inden mødet udsendt et oplæg:
Samarbejdet i Borgerlauget: Konsensusmodellen er afgørende for samarbejdet. Det er
vigtigt, at alle borgere føler sig godt repræsenteret i Borgerlaugets arbejde. Derfor er det
vigtigt, at alle boligforeninger deltager aktivt i arbejdet. Opgaverne skal prioriteres, og
møderne skal være effektive.
Borgerlaugets rolle i Veksø: Borgerlauget skal være en samlende kraft, som fokuserer på de
sager, som er vigtigst for flest borgere. Borgerlauget skal understøtte de traditionelle
arrangementer og et aktivt foreningsliv i Veksø. Der skal være en åben kommunikation med
Veksøs øvrige foreninger, eksempelvis ved et årligt møde med alle foreningerne, og ved
etablering af en nyhedsmail for hele Veksø.
Borgerlaugets rolle i Egedal Kommune: Borgerlauget skal være en positiv medspiller, når
det er muligt, og give saglig konstruktiv kritik, når det er nødvendigt. Borgerlauget skal
arbejde for at sikre byens nerve i form af gode institutioner og infrastruktur. Der skal
udarbejdes en udviklingsplan for Veksø, som kan bruges i samarbejdet med Kommunen.
Oplægget blev gennemgået og kommenteret. Teksten om boligforeningernes
mødedeltagelse ændres til at handle om aktive suppleanter. Der bør udarbejdes en oversigt
over de traditionelle fælles arrangementer i Veksø. En spørgeskemaundersøgelse, som
omhandler borgernes forventning og ønsker til Veksø Borgerlaug, overvejes. Undersøgelsen
kanaliseres via boligforeningerne. Tanker om etablering af en Veksø-Portal for alle Veksøs
foreninger. Emnet tages op på mødet med Veksøs øvrige foreninger.
Enighed om at det er et ambitiøst oplæg, som forudsætter øget aktivitet og engagement i
Borgerlauget. Godkendelse af oplægget, som herefter fungerer som en arbejdsplan for
Veksø Borgerlaug i 2013-2014.
Oldermand Jacob Sterling reviderer teksten, som aftalt, og udsender en endelig version.
Oldermand Jacob Sterling iværksætter opfyldelse af arbejdsplanen, som Veksø Borgerlaug
hermed har forpligtet sig på.
4.

Arrangementer og planer for 2013

--- Vælgermøde, Kommunalvalget tirsdag den 19.november 2013
Enighed om at der som sædvanlig skal indbydes til et traditionelt Vælgermøde i Veksø inden
Kommunalvalget.
Enighed om at Vælgermødet afholdes

Tirsdag den 12.november 2013 kl.19.30
Veksø Multihal

Oldermand Jacob Sterling orienterer snarest Kommunalbestyrelsen og øvrige partier herom.
Oldermand Jacob Sterling reserverer Multihallen.
--- Kommuneplan 2013-2025
Forslaget til den nye Kommuneplan udsendes i sensommeren. Herefter er der en 8 ugers
høringsperiode, hvorunder der indbydes til et Borgermøde. Kommuneplanen skal vedtages
inden udgangen af 2013.
En arbejdsgruppe blev nedsat, som vil arbejde med forslaget til den nye Kommuneplan, og
foretage en indstilling til Borgerlaugets høringssvar: Oldermand Jacob Sterling,
Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen og Kasserer Marianne Lønning.
--- Sankt Hans Bål søndag den 23.juni 2013
Ingen af mødedeltagerne ønsker at være aktive ved et arrangement. Oldermand Jacob
Sterling skriver snarest til alle Veksøs øvrige foreninger, med opfordring til at en eller flere af
dem står for et arrangement. Såfremt der ikke hurtigt kommer positive svar, sørger
Oldermand Jacob Sterling for, at der bliver informeret tydeligt om, at der ikke bliver noget
Sankt Hans Bål i Veksø i år.

--- Naturens Dag søndag den 8.september 2013
Egedal Kommune har udsendt indbydelse til den tilbagevendende årlige begivenhed på
landsplan. Der er formøde om ideer til aktiviteter tirsdag den 4.juni 2013 kl.17.00. Sekretær
Karen Svahn deltager på Borgerlaugets vegne.
5.
Høringssvar til Affaldsplan
Egedal Kommune har sendt en Affaldshåndteringsplan 2013-2024 i høring. Ambitionen er
en betydelig forbedret og detaljeret sortering, således at alt affald i princippet oparbejdes og
genanvendes. Kommunen lægger op til dialog med de enkelte foreninger om egnede lokale
løsninger. Kasserer Marianne Lønning deltog i Kommunens Borgermøde om Affaldsplanen.
Hun havde inden Borgerlaugsmødet udsendt en beskrivelse med indstilling og et forslag til et
høringssvar fra Veksø Borgerlaug.
Oplæggene blev gennemgået og kommenteret. Forslaget, om at Veksø nedsætter en
arbejdsgruppe, affaldsambassadører, som sammen med Kommunen finder de bedste
løsninger for Veksøs boligforeninger, fandt ikke opbakning. Det var holdningen, at de
enkelte foreninger vil foretrække selv at forhandle med Kommunen om deres individuelle
løsninger. Muligvis vil små naboforeninger finde sammen om fælles løsninger.
Kasserer Marianne Lønning udformer et nyt høringssvar, som sendes til hurtig kommentering
i Borgerlauget, og derefter sendes til Kommunen.
6.

Orientering og Eventuelt

--- Solcelleanlæg
Veksø Borgerlaug sender forsat det standard høringssvar, som er besluttet. Veksø
Borgerlaug ser frem til at blive inddraget i Kommunens evaluering af solcellesagerne.
--- Egedal Landsbyråd
Helene Pedersen er Veksø Borgerlaugs repræsentant i Landsbyrådet. Sekretær Karen
Svahn vikarierer for Helene Pedersen efter behov i den kommende tid.
7.

Næste møde
Tirsdag den 10.september 2013 kl.19.30
Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

Efter afslutningen af Bestyrelsesmødet afholdtes et uformelt møde med spisning. Skibsted
Gfs repræsentant, Carsten Sass Husum, deltog ikke. Revisor Helen Nielsen deltog.
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