Veksø Borgerlaug
Bestyrelsesmøde den 9. maj 2016 på Korshøj 548
Til stede:
Borgerforeningen
Brøndsted
Byrgesens Vænge
Bøgebakken
Dyrehaven
Gartnerhaven
Kelsted
Kelstedgård
Kildebo
Lyspunktet
Skibsted (AB)
Skibsted (GR)
Skibstedgård
Troldholm
Troldholm II
Troldholm III
Veksølund
Oldermand
Kasserer

Per Gudmundsen og Helene Pedersen
Ole Hovøre kom senere
Helle Esbensen
Fravær
Ingrid Bay (referent)
Jan Grønhøj
Finn Lustrup
Fravær
Mikael Hilge
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Fravær
Henrik Arngrimson og Per Hansen
Roland Rasmussen og Mette Nielsen
Lizette Koefoed
Benjamin Buemann og Henrik Falcke
Pia Herlin
Søren Andersen
Jacob Sterling
Afbud

Referat
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referater:
- Referat fra bestyrelsesmødet den 11.1.2016
- Referat fra repræsentantskabsmødet den 22.2.2016
Begge referater blev godkendt.

3. Siden sidst
Affaldsdag. Der var flere, der deltog i arrangementet, og der var mindre skrald pr. deltager i
forhold til sidste år.
Oplysninger om særlige skraldeophobninger modtages gerne.

4. Hævelse af kontingent fra 2017
Forslag om at hæve kontingentet fra 25 kr. til 50 kr. pr husstand pr. år for at være i stand til
at bevare aktivitetsniveauet.
Jacob udarbejder snarest en skrivelse med begrundelser for stigningen til brug for
repræsentanternes arbejde i de forskellige ejerlaug. (Er udsendt).

5. Forslag fra Trafikgruppen
Der var afholdt 4 møder i gruppen.
Tovholderen Per Gudmundsen havde inden aftenens møde udsendt oplæg med gruppens
forslag. Forslaget indeholdt 6 punkter, inden for hastighedsdæmpning, belysning,
vedligeholdelse af kørebaner og fortove, skiltning, cykel-og gangstier samt nye anlæg.
Der var overvejende enighed om forslagene. Dog behandles p-pladser ved Skibstedgård
særskilt under dagsordenens punkt 7.
Arbejdsgruppen udarbejder brev vedrørende forslagene til kommunen p.v.a. Borgerlauget.
Brevet udsendes til til høring i foreningerne.

6. Sti mellem Keldsteds trappe og Bjørnebakken
Det kan konstateres at vejbelægningen er misligholdt, og at stien endvidere er dårligt
oplyst. Disse forhold indskrives i Trafikgruppens brev ( se pkt. 5).

7. Parkeringspladser mellem Skibstedgård og Kroen
Parkeringspladser ud til Bygaden kan ikke opdeles.
Bebyggelsens egne P-pladser vedligeholdes af bebyggelsen. De offentlige pladser
vedligeholdes af Egedal Kommune. I Skibstedgårds tilfælde ejes P-pladsen ud mod Bygaden
af bebybyggelsen, men kommunen har råderet over en del af pladserne. KABs juridiske
afdeling er i forhandling med kommunen om sagen.

8. Multibane ved hallen
Borgerlauget er principielt positiv over for opførelse af en Multibane, men ønsker
inddragelse i sagen og vil gerne i dialog med VIF og Egedal Kommune om en revurdering af
banens placering og dermed en ændring af lokalplanen af hensyn til de beboere, der vil
opleve støj og andre gener. Jacob udarbejder et brev til parterne. Er udarbejdet og afsendt.

9. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
- Forskønnelsesgruppen

-

-

-

-

Mange af Veksøs borgere har fulgt opfordringen til at donere deres ”brugte”
blomsterløg til brug for næste år. Gruppen har frie hænder til at foretage det fornødne.
Genopretning af søen ved skolen
Det er fældet træer og renset op i søen. Der ligger nu nogle bunker, som efterfølgende
skal opdeles i bio og non-bio, hvorefter de vil blive fjernet af kommunen.
Når sivene i søen vokser til, skal de beskæres. Der er villige borgere, der har deltaget i
et beskærerkursus, men der mangler egnede sakse. Jacob skriver ansøgning til
kommunen om beløb til indkøb af redskaber.
Petanquebanen
Afretteren er kommet ud.
Brøns Mose
Ingrid deltager i Brøns Mose udvalget på den ledige plads efter Karen Svahn. Udvalget
består derudover af Lise Magnusen, Ole Hovøre og Karl Djurhuus.
Der er møde med kommunen i november.
Flaglauget
Der er tanker om udskiftning af flagstangen, og man håber på økonomisk hjælp via
sponsering. Finn arbejder videre med sagen.
Trafikgruppen
Gruppens arbejde er behandlet under pkt. 5.
Kvindeegens datter – status
Der er opsat en mindre støttepæl. Kommunen vil ikke beskære træet.

10. Eventuelt
Helene orienterede om, at der i Veksø Menighedshus afholdes møde og afstemning den
17.maj 2016 om sammenlægning af Stenløse og Veksø menighedsråd. Alle opfordres til at
deltage for at give deres mening til kende. Det kan nu meddeles, at sammenlægningen af
de 2 menighedsråd ikke finder sted, da der var stor majoritet for at bevare status quo.
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