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Veksø Borgerlaug
Bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 i Fælleshuset, Korshøj 135,
Veksø
Referat
Oldermanden Karen indledte med at byde velkommen til ny repræsentanter.
Velkommen til Lotte Andersson fra Kildebo. Michael Hilge fortsætter som suppleant.
Velkommen til ny repræsentant fra Troldholm II, Peter Byrgesen, som erstatter Susanne
Frølich.
Også velkommen til Tina Lykkegaard, som er ny repræsentant fra Veksølund.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2019 og fra
repræsentantskabsmødet den 25. februar 2019
Begge referater blev godkendt.
Karen orienterede om, at groupspaces bevares m.h.p. registrering af mailadresser og andre
oplysninger. Karen vil derfor med udgangspunkt heri justere og opdatere den gamle liste
fra 2014, der vil blive udsendt til alle.
Mails vil fremover blive udsendt ”almindeligt” og for at sikre, at alle får alle mails, bør alle
derfor fremover anvende nyeste mailliste fra Karen, når der skrives til andre.

3. Siden sidst
Affaldsindsamlingen var vel forberedt. Der var indkøbt gribetænger, der blev udlånt og
tilbageleveret efter brug. Event’en på selve dagen varede 3 timer, men der var fleksibilitet i
sagen, således, at deltagere, der ikke kunne være til stede på selve dagen, havde mulighed
for at samle ind på forhånd.
Der blev indsamlet lidt færre kilo end sidste år. Der deltog 31 voksne og 13 børn, som fik
indsamlet 280 kg. Heraf 185 dåser men kun 37 med pant – en forbedring i forhold til sidste
år. Man havde i vores lokale indsamling droppet ønsket fra overordnet hold om optælling
af cigaretskod, men skønnede, at det drejede sig om ca. 1000 skod.
Orientering om EU vælgermødet den 7.5. Der var 7 kandidater til stede, men fremmødet
var ikke så stort, som man havde håbet. Søren var glimrende som dirigent, og kandidaterne
var gode.

Nyt årshjul er på vej. Idrætsdagen bliver til en byfest. Foreningerne kan præsentere sig selv
den 17.8. Der vil komme mere info senere, men fra Koordinationsudvalget side lægges der
op til en ny metode. Årshjulet vil blive lagt på Facebook, når det er klart.

4. Godkendelse af Borgerlaugets arbejdsplan for 2019 – 2021
Arbejdsplanen blev vedtaget med følgende bemærkninger:
Ad 4.1. Der skal findes en afklaring af den videre skæbne for branddammen/gadekæret ved
skolen i samarbejde med kommunen.
Det er allerede muligt at drikke kaffe ved petanquebanen, og dette punkt slettes derfor.

5. Status vedrørende Borgerlaugets hjemmeside
Karen og Erik har gennemprøvet hjemmesiden, og Erik har forespurgt Bent om, hvornår
den lægges op. Der efterspørges en FTP kode.
Den gode nyhed er kort sagt, at vi snart er kørende med hjemmesiden.

6. Hjertestartere og hjertestarterkurser
P.t. er der ophængt hjertestartere ved Korshøj, Kelsted, Rema og Hallen samt ved
bofællesskabet Skelhøj, hvor apparatet er ophængt lige uden for hovedindgangen.
Der var enighed om at ønske hjertestarterkurser.
Peter vil spørge Hjerteforeningen, om de kan tilbyde (helst gratis) kurser.
Der var forslag om tilbud om kurser for hele Veksø i Borgerlaugsregi. Samtidig var der også
et ønske om faktuelle oplysninger om shjertestop og hjertestarter.
Tilsyneladende kan der kun gives kurser til ca. 15 personer ad gangen. Tina gjorde
opmærksom på, at man skulle huske at åbne hjertestarteren mindst 1 gang månedlig for at
sikre, at batterierne duede.

7. Erfaringsudveksling vedrørende standere til elbiler på offentlige P-pladser tilhørende
grundejerforeningerne.
GF Kelsted har anmodet om udveksling af erfaringer vedørende håndtering af el-biler og
standere til el-biler på vores P-pladser.
Man har i Finns grundejerforening diskuteret sagen, og Finn vil undersøge yderligere.
Medlemmer af Borgerlauget vil forhøre i egne foreninger, om der foreligger andre
oplysninger eller erfaringer. Ole bedes om at undersøge kommunens holdning til sagen.
Punktet tages op igen, når der foreligger nyt i sagen.

8. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
Forskønnelsesgruppen:
Den fine indsats med løglægning har båret frugt. Der var mange smukke blomstergrupper
til at markere foråret. Der er indsamlet flere kasser med ”aflagte” løg hos REMA. Finn og
Helle vil snarest grave dem ned.
Genopretning af søen ved skolen:
Se pkt. 4.
Petanquebanen:
De 2 specialimporterede franske kugleoptagere er modtaget af Finn, men er endnu ikke i
brug. De er især beregnet på de mere modne spillere. Finn vil afprøve dem for at kunne
yde kvalificeret vejledning.
Brøns Mose:
Den varslede markvandring er p.t. udskudt. Der vil indtil videre ikke blive deltagelse af
repræsentant fra kommunen, så aftalen blandt de øvrige deltagere er, at man finder en
sommereftermiddag/aften, hvor vandringen gennemføres.
Trafikgruppen:
Afventer til efter sommerferien. Der er kommet ny formand for Trafik og Miljø, som skal
orienteres. Der mindes om ønsket om hastighedsforanstaltninger syd for banen ved
stationen.
Affaldsgruppen:
Se pkt. 3.
Flagudvalget:
Ingen bemærkninger.
9. Eventuelt
Spisemødet finder sted den 2.9.2019 kl. 18.00 , Korshøj 135. Karen B. booker lokalet.
Marianne spørges, om hun vil bestille en 2 retters menu til lejligheden. (Forret og
hovedret).
Erik sørger for vin og vand.
Susanne sørger for dessert, eller aftaler anden løsning med Ingrid.
Vi vil arbejde med at sørge for en endnu bedre velkomst til nye borgere i Veksø. I den
forbindelse arbejdes der med forbedring af materialerne. Grundejerforeningerne spørges,
om de vil bidrage med deres materialer, om sådanne findes. I så fald sendes de til Karen.
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