
Referat fra Bestyrelsesmøde:  

2. september 2019 kl. 18.00 i Fælleshuset Korshøj 135, Veksø 

 

Dagsorden 

Mødet indledtes med spisning af de bestilte retter, mens desserten belv nydt efter 

mødet. 

Der var 4 afbud samt 1, der ikke var til stede. Et af afbuddene drejede sig om 

oldermandssuppleanten Erik, der pludselig var blevet alvorligt syg. Marianne vil sørge 

for en blomst med ønsket om god bedring fra alle i Bylauget. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. Genforeningsdagen tages op under eventuelt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. maj 2019 

Referatet blev godkendt. Per har bidraget med oplysning om placering af endnu en 

hjertestarter. Referatet genudsendes med denne tilføjelse. 

 

3. Siden sidst 

 Veksø Byfest den 17. august, evaluering 

Byfesten gik fint med gode indslag, selv om vejret ikke var det bedste. Der er dog plads til 

forbedringer, idet der bør arbejdes med at forbedre synligheden af arrangementet ved en 

mere målrettet markedsføring samt bedre information. Der afsættes midler til bedre 

annoncering og PR. Med økonomisk hjælp fra foreningerne kan der måske findes midler til 

at engagere et kendt orkesternavn og dermed skaffe større interesse for sagen. Punktet 

affødte endvidere en mængde gode forslag: 

Indkøb af genbrugelige opslagsbannere, bedre koordinering af pjeceuddeling, satse på sport 

og idræt om formiddagen og andre målgrupper af besøgende om eftermiddagen. Offentlige 

opslagstavler herunder REMA’s opslagstavle ved indgangen til butikken efterlyses, mulighed 

for bannere ved togbroen Man vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af 

repræsentanter fra foreningerne, ligesom man gjorde i år. 

 Egedal Landsbyråd 

Tasja orienterede: Der er valgt en ny formand til Landsbyrådet. Det blev Martin Neergaard-

Koefoed fra Ledøje. Der afholdes 4 årlige møder. Finn er suppleant. 

På sidste møde beskæftigede man sig med råstrofplanen for Ledøje og Ganløse 

(grusgravning), Ring 5, Borgermøde, pesticider i drikkevandet i Ledøje, Landsbyrådets 

missioner og visisoner. M.h.t. Borgerlaugets bidrag til Landsbyrådet ønskes en opkrævning 

tilsendt. 

 Veksø Skole, brand og status 

Der er endnu ikke sket ret meget bortset fra lidt oprydning på den del af Veksø skole, hvor 

branden udbrød. Det skyldes efter al sandsynlighed, at forsikringsselskaber og taksatorer 



endnu ikke er færdige med at vurdere omfanget af ødelæggelsen. Det går fint med at huse 

de ældste klasser i idrætshallens mødelokaler. Desværre brændte alle skolens 

musikinstrumenter. 

 Hjertestartere og hjertestarterkursus, status  

Tages på igen som punkt på næste møde. 

 Forsikringer, status 

 Kim gennemgår status på næste møde. 

 

4. Status vedr. Veksø Borgerlaugs hjemmeside 

Karen kunne meddele, at hjemmesiden er i luften, men der mangler stadig relevante links. 

 

5. Opdatering af liste over adresser mm. - Veksø Borgerlaugs bestyrelse 

Udsendt med dagsordenen, rettelser og kommentarer ønskes. 

Listen blev revideret på mødet. 

 

6. Ny planstrategi for Egedal Kommune vedtaget, gældende fra 2019 

Drøftelse, jf. uddrag af mail sendt til bestyrelsen den 3. juni 2019: 
 Planstrategi 2019 blev den 29. maj 2019 endelig vedtaget af Byrådet, se link til 

dokument her (se især side 24-25) 

 Se Byrådets behandling af høringssvar på Byrådsmødet den 29. maj 2019 her. 

Det planlægges bl.a. at bygge 200 boliger syd for togbanen. 

Kommunen arbejder videre med planen, men der er en række projekter, der forventes at 

blive prioriteret og igangsat først. For at sikre indflydelse på projektet ønsker Finn og 

Karen at deltage i en arbejdsgruppe om videreudvikling af planen. 

 

7. Meddelelser fra arbejdsgrupperne  

Forskønnelsesgruppen 

Helle og Finn indkøber blomsterløg for 1500 kr. 

Genopretning af søen ved skolen 

Karen vil følge op på sagen via en henvendelse til kommunen. 

Petanquebanen 

Banen er sat flot i stand af Frivillige hænder, og bliver brugt meget. VIF  planlægger endnu en 

bane ved multibanen primært til brug ved byfesten. 

Brøns Mose 

Brøns Mose udvalget afholdt møde den 27.8. Der er ikke længere deltagelse af en repræsentant 

fra kommunen. Der var fremmøde af 4 deltagere, da Carl Djurhuus havde meldt afbud. 

Drøftelserne handlede bl.a. om græsslåning/vedligeholdelse af de små områder ved 

udsigtsbænkene og skiltet samt selve bænkene og mindestenen for fundet af Viksøhjelmene. 

Selvsåede buske på kanten ned til mosen ønskes fjernet. Ole H. spørger Thomas eller Henrik, 

om de kan hjælpe. Der skaffes et tilbud på vedligeholdelse. Bænkene kan med fordel slibes og 

påføres træbeskyttelse. Dyrehaven spørges, om de kan støtte økonomisk eller på anden vis 

deltage i projektet. 

Trafikgruppen 

Per har som aftalt på mødet i maj fremsendt vore forslag til den "ny" udvalgsformand, Bo Vest. 

Brevet sendes også til Borgerlaugets medlemmer. 

 

https://dokument.plandata.dk/70_9537007_1559548082614.pdf
http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-dagsordener/byraadet


Affaldsgruppen 

Intet nyt. 

Flaglauget 

Intet nyt. 

”Velkommen til Veksø”-materiale 

Veksøbogen (Veksø Historiske Glimt) ligger på www.3670.dk 

Juletræsfesten 

Ingrid vedlægger plan i forbindelse med referatet. Heraf fremgår opgaver samt hvem der er 

ansvarlig og for hvad. Der følges op på næste på næste bestyrelsesmøde, men en række 

opgaver skal udføres inden da. Navne på de ansvarlige er anført, men der mangler hjælp til 

koordinering, afhentning og opsætning af lydanlæg, samt vagter til hestevognskørsel. 

 

8. Eventuelt 

Genforeningsdagen afholdes den 14.5. 2020 i alle byer med en genforeningsmindesten. Finn 

undersøger nærmere, m.h.p. at der planlægges en fejring i Veksø. 

 

Næste møde finder sted den 18.11.2019 kl. 19.30 i fælleshuset, 

Korshøj 135, Veksø 
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Borgerforeningen Per Gudmundsen  

Brøndsted Ole Hovøre  

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Tasja Toft 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven  Martin Schutt ikke til stede  

Kelsted Finn Lustrup  

Kelstedgård  

Kildebo Lotte Andersson afbud 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 
afbud 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen A. Forsting (Oldermand) 

Skibstedgård Mogens Nielsen 

Troldholm Kim Laulund afbud, Julie Sodemann, Susanne 
Halberg 

Troldholm II Peter Byrgesen afbud 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen 

Veksølund Tina Lykkegaard 

Oldermand Karen A. Forsting 

Kasserer Marianne Lønning  

  

 

 

 

 


