
Bestyrelsesmøde 18. november 2019 kl. 19.30 i Fælleshuset 

Korshøj 135, Veksø 

 

Referat 

Mødet startede med en kort præsentation af de fremmødte. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Karen F. ønskede at orientere om fibernet i Veksø under eventuelt. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. september 2019 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Siden sidst 

 Egedal Landsbyråd, valg af ny suppleant (Tasja har trukket sig fra Borgerlauget) 

 

Helle Esbensen (repræsentant fra Byrgesens Vænge) blev valgt til ny suppleant. Næste møde 

i Landsbyrådet afholdes i Veksø. 

 

 Veksø Skole, brand og status 

Forsikringsspørgmålene er nu afklarede. Etapevis genopbygning er påbegyndt, og 1.ste 

etape er ved at være færdig. De ”store” klasser fortsætter med at være i lokaler i 

idrætshallen lidt endnu. 

Årsagen til brandens opståen er stadig ukendt, men det er konstateret, at branden ikke blev 

påsat. 

 

 Hjertestartere og hjertestarterkursus, status  

Der er endnu intet nyt i sagen. Peter B. har uden held forsøgt at kontakte rette 

vedkommende, men følger op på sagen. 

Ny hjertestarter er opsat ved Vaskeriet i Korshøj. 

 

 Forsikringer, status 

Kim var ikke tilstede, og punktet er derfor udsat til næste møde. 

 

4. Planlægning af Juletræstændingen den 1. søndag i advent 

 Se vedhæftede liste over opgaver og status 

 Alle opfordres til at tjekke op på evt. egne opgaver 

 

Planen blev nøje gennemgået og ajourført og det opdaterede skema udsendes snarest . Det 

ser ud til, at der er styr på arrangementet. 

 

 



 

 

5. Kort orientering om økonomi og budgettanker for 2020 

Marianne giver en kort status på Borgerlaugets økonomi 

 

Marianne kunne fortælle, at alle foreninger har indbetalt det, de skyldte, og at Borgerlaugets 

konto viser et pænt overskud. 

Der er derfor ingen grund til at ændre på kontingentet for det kommende år. 

Arbejdsgrupperne skal huske at bruge de afsatte midler. 

Ansporet af denne glædelige meddelelse fremkom der forslag om at Borgerlauget anskaffer en 

projector til brug for alle foreninger i Veksø i tilfælde af, at den indsendte ansøgning fra Th. 

Larsen Selskabet om midler til formålet fra kommunens budget  ikke bærer frugt. 

Der blev også givet udtryk for ønsker om penge til forskelligt PR materiale til brug for 

Borgerlauget, herunder et transportabelt plakatstativ, beechflag, bannere og andet. Finn 

undersøger omkostningerne i forbindelse trykning af tekst på materialerne. 

 

6. Planlægning af Genforeningsdagen den 14. juni 2020 

Finn fortæller om planerne. 

 

Finn orienterede om, at sagen har været vendt i Kulturelt Samråd, hvor man er enedes om, at 

eventuelle arrangementer skal foregå i bysamfund, hvor der findes en genforeningssten. I 

Egedal har Veksø har førertrøjen på i forhold til markering af den store dag i Egedal Kommune. 

Finn er tovholder, og det er tanken, at Borgerlauget skal indtage en styrende rolle i processen. 

Der var mange fine forslag om særskilte aktiviteter: Veksø Pigegarde, Christian den X på den 

hvide hest med den lille pige, o.s.v. Skolen tænkes inddraget med musikalske indslag. Der var 

overvejelser om at leje eller købe et telt, der kunne slås op på Grønningen af hensyn til vejr og 

vind. 

Man vedtog at afholde et særskilt møde om planlægningen med deltagelse af Borgerlauget, 

Fastelavnsklubben og VAT 85. 

  

7. Status vedr. Veksø Borgerlaugs hjemmeside 

Adresser på evt. ”lokale” hjemmesider ønskes 

Karen kontakter Bent vedrørende IT-vanskeligheder, men har allerede kunnet lægge en del ind 

på hjemmesiden. Hun beder om, at alle Borgerlaugets foreninger sender hende oplysninger om 

deres links, så de også kan vises. 

 

8. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

Forskønnelsesgruppen 

 Gruppen  har været i gang længe. Der er blevet indkøbt blomsterløg, og der er modtaget en 

donation fra TRIM, der har muliggjort indkøb og nedlæggelse af 1000 stk. prima løg, foruden de 

løg, der er indsamlet fra Veksøborgerne. Foråret tegner derfor blomsterrigt og meget smukt. 

 

 

 

 



Genopretning af søen ved skolen 

Karen har rykket Kåre for et aftalt udkast til brev til kommunen. Her må man tage stilling til 

vedligeholdelse eller nedlæggelse af vandhullet. P.t. er ”søen” et mudderhul. 

 

Petanquebanen 

Der ønskes indkøb af et multifunktionelt møbel, der kan aflåses. Det er også ønskeligt , at det 

skal være for stort til at flytte væk. Møblet skal bruges til opbevaring af forskelligt grej. 

Petanquespillerne kontaktes for at høre nærmere. 

 

Brøns Mose 

Intet nyt om stien rundt om mosen. Intet nyt om Djurhuus’s planer. 

 

Trafikgruppen 

Der er ikke sket så meget i gruppen. Per har talt med Bo Vesth, udvlagsformand og vil 

fremsende materiale til ham. 

Har vi nye synspunkter, kan vi altid sende supplerende materiale.  

Der er afsat penge på budget 2020 til projektet med P-pladserne ved stationen. 

 

Affaldsgruppen 

Danmarks Naturfredningsforening har besluttet, at den 26.4.2020 er datoen for den store 

indsamlingsdag. 

Sagen gav anledning til drøftelse af affaldshåndtering i bred almindelighed. Man enedes om at 

bede Ole Hovøre om at komme med et kort oplæg om sagen på næste møde. 

  

Flaglauget 

Intet nyt. 

 

”Velkommen til Veksø”-materiale 

Intet nyt. 

 

Juletræsfesten (se punkt 4) 

Se skema. 

 

9. Eventuelt 

 Carsten fra Egedal Fibernet havde henvendt sig til Karen angående fibernet i Veksø.  

På grund af de mange interessenter i sagen vil Karen kontakte Søren Møller fra Veksø 

Antenneforening for yderligere fakta. Punktet tages op på førstkommende møde i 

Borgerlauget på baggrund af skriftligt materiale fra Egedal Fibernet, der vil blive 

fremsendt til bestyrelsen med henblik på drøftelser med de lokale bestyrelser. 

 Finn kunne berette om invasion af rotter i Keldsted. Har haft besøg af rottefængeren. 

 Næste møde i bestyrelsen finder sted den 13. januar 2020 kl. 19.30 i Korshøj. 

 Repræsentantskabsmødet  (med smørrebrød) finder sted den 24. februar 2020 kl. 18.00 

i Korshøj. 

18.11.2019/IBay 



 

 

  



 

Borgerforeningen Per Gudmundsen  

Brøndsted Ole Hovøre afbud 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken 
 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven  Martin  Schutt ikke tilstede 

Kelsted Finn Lustrup  

Kelstedgård  

Kildebo Lotte Andersson 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 
afbud 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen A. Forsting (Oldermand) 

Skibstedgård Mogens Nielsen 

Troldholm Kim Laulund afbud, Julie Sodemann afbud, 
Susanne Halberg 

Troldholm II Peter Byrgesen 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen afbud 

Veksølund Tina Lykkegaard 

Oldermand Karen A. Forsting 

Kasserer Marianne Lønning  

  

 

 

 


