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Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og et hyggeligt spisemøde. Møderne har
været afholdt dels i mødelokalet på Veksø kro og i fælleshuset på Korshøj 135.
Keldstedgård har ingen repræsentant i Borgerlauget.
Veksø Juletræsfest og Borgerlauget har sammen en forsikring, der dækker arbejdsskader og
ansvar.
Veksø Borgerlaug har i 2011-2012 arbejdet med følgende sager.
Forsamlingshytten
Kommunalbestyrelsen har stillet opførelsen af forsamlingshytten i bero. Næsten alle de
nødvendige midler for at gennemføre hele planen og alle ønsker var sikrede. Kommunen har
meddelt at der måske kan opføres en forsamlingshytte i 2013 eller 2014. Endvidere har
kommunen meddelt, at man håber at nogle af fondsmidlerne kan fastholdes, selvom byggeriet
udsættes og måske begrænses. Arbejdsgruppen for forsamlingshytten havde udarbejdet et flot og
kreativt projekt. Projektet blev nok større end forventet. Måske har kommunalbestyrelsen haft
bekymringer vedrørende udgifterne til driften.
Veksø Lokalcenter
Egedal kommune havde lovet borgerlauget en drøftelse, når der forelå en situationsplan, som
kommunen og bygherren var blevet enige om. Denne drøftelse fandt sted ved et møde torsdag
den 11.august 2011. Fra borgerlauget deltog oldermanden og borgerlaugets arbejdsgruppe for
dagligvarebutik-området.
Kommunens referat af mødet er via oldermanden udsendt til borgerlaugets bestyrelse.
Efterfølgende har kommunen udsendt en ’Overordnet trafikal vurdering’, som Oldermanden også
har videresendt til bestyrelsen.
I perioden 9. nov. 2011 til 4. jan 2012 var planen for Veksø Lokalcenter ude i offentlig høring.
Den 8. dec. blev der afholdt et borgermøde i multihallens mødelokale. I mødet deltog rep. fra
butikinvest og Ib Sørensen og embedsfolk fra Egedal. Fra borgerlauget deltog oldermand og 4-5
medlemmer fra bestyrelsen. Der deltog under ti øvrige borgere i mødet. Mødet var meget positivt
og projektet blev vel modtaget. Borgerlauget har fremsendt sit høringssvar.
Mobilantennemast
Placering og opførelse af en antennemast har været drøftet over lang tid. Den 20. jan 2011 gav
Egedal kommune byggetilladelse til opførelsen af en 36 m høj mast placeret på Kirkebakken 7,
på Niels Byrgesens matrikel. Masten er en slimline rørmast - samt en 8m2 teknikkabine. På
masten monteres 3 stk. panelantenner samt 1-3 mini-antenner. Arbejdet forventes at påbegynde i
2012.
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Spilleautomater Veksø Bygade 32
Forretningen midt i Veksø har opstillet 3 spilleautomater, ifølge aftale med kommunen og efter
kommunens høring i borgerlauget. Forretningen har nu ansøgt om tilladelse til opstilling af flere
spilleautomater -- op til 12stk. Borgerlaugets holdning er at man ikke ønsker opstilling af flere
spilleautomater.
Såfremt kommunen er enig i at der ikke bør kunne opstilles flere spilleautomater i forretningen, så
kan kommunen nedlægge forbud mod flere spilleautomater. 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. Borgerlauget afventer kommunens håndtering af
spørgsmålet.
Skibstedgård
Omkring Skibstedgård er der ved at blive fjernet bygningsdele samt stuehusets indmad.
Kommunen har givet byggetilladelse til, at der i stuehuset indrettes lejligheder. Der bliver tale om
ejerlejligheder. Borgerlauget håber, at der i forbindelse med udbydelsen af disse lejligheder til salg
vil blive foretaget en grundig renovering af området omkring Skibstedgård.
Veksølund Skulpturudstilling
Efter Jørgen Hansens død i december 2010 har Skulpturudstillingens skæbne været uvis.
Borgerlauget har drøftet med Ib Sørensen om kommunalpolitikerne har haft tanker om at Egedal
kommune måske kunne gå ind og bidrage med midler eller opbakning til en eller anden form for
videreførelse af kunstneriske og/eller sociale aktiviteter på Veksølund. Disse tanker har ikke ført
til nogen konkrete forslag eller forsøg. Veksølund er nu ved at blive tømt for skulpturer, og gården
er sat til salg. En landskendt kultur attraktion af format forsvinder i Veksø.
Petanquebanen
Der er blevet fundet en løsning til banens vedligeholdelse i det Svend Olsen har påtaget sig at
renholde og afrette banen i sommersæsonen.
Skt.Hans og Byens juletræ
Borgerlauget har en tradition og aftale om planlægning og gennemførelse af Skt. Hans og Byens
juletræ i samarbejde med Børnenes juletræskomite.
Vores lokale præst Kenneth Knigge holdt årets båltale. Børneinstitutionen De fire Årstider havde
leveret en flot heks og Veksø ungdomsklub stillede med højtaleranlæg, så vi fik en rigtig flot
midsommerfest igen i år.
Juletræet blev fundet på en kommunal grund. Oldermanden fik tilladelse fra kommunen til at vi
måtte fælde og anvende det til Veksø’s juletræ 2011. Illumineret hestevognen kørte børnene rundt,
der blev serveret æbleskiver og varm chokolade i den hyggelige krostue. Oldermanden bød
velkommen og træet blev tændt mens julemændene ankom på vognen. Der blev sunget og
danset…helt som det hører sig til.
Egedal Landsbyråd
Oldermanden har til bestyrelse udsendt referater fra landsbyrådets bestyrelsesmøder. Der har
været afholdt 4 møder. Veksø Borgerlaug har indtil nu været repræsenteret til møderne med
Dorthe Schmidt.
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Borgerlaugets 25 års jubilæum søndag den 15. januar 2012
Der var nedsat et jubilæumsudvalg, der havde udarbejdet rammerne for festligholdelsen af
jubilæet. Bestyrelsen var meget tilfreds med udvalgets arbejde. Det blev drøftet om der skulle
udarbejdes et jubilæumsskrift. Veksø pigegarde fra VAT-85 deltog ved åbningen af
arrangementet. Endvidere optrådte VAT-85 med et af numrene fra Veksø Revyen 2011:
”Lad os bygge en mur”.
Finn Lustrup havde lavet en flot billedserie om Veksø og Steen Krarup en mere historisk billedserie
med indtalte kommentarer. Begge billedserier udgives på en cd-rom. Hvert medlem af
borgerlaugets bestyrelse vil modtage et gratis eksemplar.
Alle tidligere oldermænd havde givet tilsagn om at deltage med et lille indlæg og borgmester Villy
Eliasen holdt tale og overrakte kommunens gave på kr. 500 til borgerlauget. Der kom rigtig mange
gæster til den festlige reception, der blev afholdt på Veksø kro. Pressen dækkede arrangementet
med fin omtale.
Affaldsindsamlingen søn. den 22. april.
En repræsentant fra hver grundejerforening opfordres til at afhente affaldssække mm. på Stenløse
Rådhus. Alternativt kan repræsentant/du henvende dig til www.DN.dk affaldsindsamling og bestille
sække til dagen. Borgerlauget opfordrer alle foreninger til at deltage aktivt med oprydningen i
Veksø på denne dag. Alle sække du/jeres forening indsamler kan placeres ved Skibstedgård.
Oldermanden har indgået aftale om at sækkene afhentes herfra af kommunens renovationsfolk.
PBV.
Peter Mosby
oldermand
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