
Referat fra Bestyrelsesmøde:  

31. august 2020 kl. 19.30 på Veksø Kro 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

Herefter blev der budt velkommen til 3 nye repræsentanter: 

Bøgebakken, Merete Skrydstrup fra Bøgebakken, Bruno Borg fra Keldstedgård oSolveig Celik 

fra Troldholm II 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2020 og 

repræsentantskabsmødet den 24. februar 2020 

Referaterne fra begge møder blev godkendt. 

 

3. Siden sidst 

• Evaluering af repræsentantskabet afholdt på Veksø Pizzaria 

Mødet i pizzeriaet blev desværre ikke helt så optimalt, som vi havde håbet. Ideen vil ikke 

blive gentaget i den form. <selv om det fungerede fint med assistancen til servering og 

afrydning, så brugte vi megen tid på de enkelte deltageres bestilling af mad. Måske kunne 

det være en løsning at adskille spisning fra mødeafholdelsen. 

 

• Hjertestarterkurser var planlagt til 15. april men udsat, ny dato foreligger ikke endnu 

De planlagte kursusdage er blevet aflyst, og aftalen er stillet i bero indtil videre. Ole 

oplyste, at der er opsat en hjertestarter i Brøndsted. Opmærksomheden henledes 

endvidere på hjertestarter app’en, der er god at have. 

 

• Ekstraordinær generalforsamling i Veksø Antenneforening – status mht. adgang til TV og 

fibernet 

Der har i Veksø været afholdt informationsmøder arrangeret af Veksø antenneforening, 

som også har omdelt infobreve og tilmeldingsskemaer samt information på egen 

hjemmeside samt på ”3670Veksø”. 

Det nye fibernettilbud er en god løsning for borgerne i Veksø by - og ikke kun for de 

nuværende medlemmer af antenneforeningen, der nu alle vil få mulighed for at blive en 

del af løsningen i forbindelse med tilslutning til fibernettet. 

Forbavsende var det derfor at høre, at Ole havde oplevet, at f.eks. mange af Brønsteds 

beboere ikke havde tilmeldt sig inden fristens udløb. Bortset fra de glemsomme, havde en 

stor del ikke forstået budskabet, og var ikke klar over, at man pludselig en dag stod uden 

forbindelse af nogen art. Der er nu en ny frist for tilmelding, så man kan få den nye 

forbindelse, men man må dog finde sig i at stå bagerst i køen. 

 

Per var lidt skuffet over den sparsomme og mangelfulde information, der var tilgået den 

del af beboerne, der ikke var medlem af antenneforeningen, udover hvad han havde 

modtaget fra Karen. Han rettede derfor selv henvendelse til foreningen. 



Antenneforeningen forklarede, at de af konkurrence hensyn ikke måtte uddele materiale til 

husstande uden tilhørsforhold til foreningen.  Per har nu videreformidlet de nødvendige 

oplysninger o.a., så man kan komme i gang med tilmeldingen. 

 

 

 

• Delegeret-møde i Egedal Landsbyråd den 20. august 

Karen og Finn deltog i mødet, hvor deltagerne dog ikke så sig i stand til at behandle 

dagsordenen og ønsket om vedtægtsændringer. Situationen er også den, at den siddende 

formand ønsker at fratræde. Det er forhåbningen, at Jakob fra Søsum kan indtræde som 

formand. 

Vejføring 5,5 blev drøftet. Hermed de lovede oplysninger fra Finn: 

Det blev nævnt på mødet, at vi skal holde øje med Ring 5,5 Syd. Som det fremgår af linket, 

er det lige i vores nære opland, nemlig i terrænet mellem Veksø/Søsum og Stenløse at 

dette trace vil skulle ligge. Se mere her: 

 

https://www.vejdirektoratet.dk/nyhed/kommissorium-forundersogelse-af-en-sydlig-ring-5 

 

Projektlederen i Vejdirektoratet har oplyst, at det fortsat kun er på 

forundersøgelsesniveau, og at han meget gerne kommer ud og fortæller og forklarer om 

proces og hvilke tiltag der er i vores lokalområde. 

 

Lad os vende det næste gang vi ses, i oktober. 

 

 

4. Konsekvenser af COVID 19-situationen for Veksø Borgerlaug 

• Affaldsindsamling – udsat til den 19. september 

Mødested Veksø Kro, hvor man kan hente poser og andre praktiske arbejdsredskaber. Der 

vil blive udsendt flere oplysninger om dagen. 

 

• Genforeningsdagen den 14. juni – udsat til 2021 

Genforeningsdagen forventes at finde sted den 13. juni 2021. 

Penge til arrangementet er allerede bevilget af kommunen. Christian den X’s kostume er i 

orden, bortset fra bukser, og rytter, der skal forestille majestæten er fundet og den hvide 

hest er parat. 

 

• Veksø Byfest – aflyst i 2020 

Næste byfest er den 3. lørdag i august 2021 

 

https://www.vejdirektoratet.dk/nyhed/kommissorium-forundersogelse-af-en-sydlig-ring-5


Andre meddelelser 

      Veksø-revyen 2020 er udsat til 2021. 

 

5. Godkendelse af Borgerlaugets arbejdsplan for 2020 – 2021 

Diskussion og evt. godkendelse af det fremsendte forslag til revideret arbejdsplan. 

Arbejdsplanen blev godkendt. 

 

6. Drøftelse af udkast til brev til Egedal Kommune vedr. skolesøen 

Drøftelse af fremsendt forslag til brev, udarbejdet af Karen efter oplæg fra Kåre Fog. 

Der var enstemmig opbakning til fremsendelse af brevet til Egedal Kommune. 

 

7. Drøftelse af forslag om etablering af hundelufterskov i Veksø 

Drøftelse af fremsendt forslag, udarbejdet af initiativtagere til forslaget. 

Efter drøftelse af organisation, praktisk afvikling og økonomi, samt Susannes oplysninger om 

hundeskovens indvirken på områdets biodiversitet blev det vedtaget, at de 2 forslagsgivere får 

besked om, at Bylauget foreslår, at der arbejdes videre med forslag 1 sammenholdt med 

Susannes forslag, der samlet kan give borgerne mulighed for at forholde sig til sagen. Vi 

afventer derfor  et revideret oplæg med afklaring af diverse spørgsmål. Karen kontakter 

forslagsgiverne. 

 

8. Drøftelse af forslag om afsendelse af brev til ejendomsmæglere om placering af Til salg skilte 

Drøftelse af forslag til brev til ejendomsmæglere i Egedal Kommune (fremsendes inden 

mødet). 

Evt. input fra drøftelse i respektive bestyrelser kan videregives til Ingrid og Karen (placering af 

skilte og tidshorisont for fjernelse af skiltene efter salg eller et eventuelt forbud).  

 

Forslag til brev blev drøftet. Der var ønske om, at udelade sætningen om ”således at 

oversigtsforholdene i forhold trafikken ikke forringes”, hvilket i henhold til en tilstedeværende 

repræsentant for ordensmagten ikke gav mening. Med denne udeladelse og en enkelt tilføjelse 

af Veksø i teksten, blev det besluttet det,at sende brevet til ejendomsmæglerne i kommunen. 

Ingrid sørger for distributionen. 

 

 

9. Status, Egedal Kommunes planer om udbygning af Veksø syd for banen 

Drøftelse af, hvordan Veksø Borgerlaug skal deltage i processen. 

Af referatet fra Planudvalgets møde den 16. januar 2020 fremgår følgende: 

”For Veksø Syd er skønnet for områdets rummelighed opjusteret fra tidligere 65 boliger til 200 

boliger, som forventes indflyttet over en 10 årig periode fra 2024.” 

Interesserede kan i øvrigt læse mere i Egedal Kommunes Bosætningsanalyse fra januar 2020. 
 

Borgerlauget har allerede sendt svar om sin holdning vedrørende kommuneplanen. 

https://www.egedalkommune.dk/api/acadre/files?EnclosureSysid=29475&ProducedAgendaSysid=13095&RecordId=2090


Der var fuld enighed om, at det var vigtigt, at Borgerlauget over for Egedal Kommune 

tilkendegav, at man fra starten ønsker at være med i planerne  vedrørende udbygning af 

Veksø. Vi ønsker således at have indflydelse på processen lang tid før selve høringsrunden. 

Karen skriver i samarbejde med Finn et brev om disse ønsker til Egedal Kommune. Brevet 

udsendes efterfølgende til bestyrelsen til orientering. 

 

10. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

• Forskønnelsesgruppen 

Der er muligvis ikke afleveret så mange blomsterløg fra borgerne, men Rema har doneret 

en del og de bevilgede midler fra Borgerlauget vil også blive brugt til et smukt gensyn med 

foråret. Arbejdsgruppen vil satse på påskeliljer frem for tulipaner, der i år ikke helt levede 

op til forventningerne. Der meldte sig 2 ekstra hjælpere til foretagendet. 

 

• Genopretning af søen ved skolen (se også punkt 6) 

Er behandlet under pkt.6. 

• Petanquebanen 

Den ”gamle” bane har  det godt, og VIF’s nye bane ved multibanen er taget i brug.  

 

• Brøns Mose 

Brøns Mose udvalget holder møde den 14.9. Der afholdes markvandring kl. 16.00 med 

deltagelse af Ole, Lise, Per, Rikke fra forvaltningen samt Ingrid. Særligt indbudte til dette 

møde vil være Hatla, Thomas og Rasmus. Årsagen til denne udvidelse af mødedeltagerne 

er det vigtige emne om trampestien rundt om Brøns Mose i forbindelse med Værebro Ådal 

fredningen. Ellers kan meddeles, at svaneparret igen har sat en unge i verdenen. Carl 

Rasmussens får og lan har det godt, ræven har ikke toldet bestanden. Desværre er der dels 

problemer med at holde hundene i snor, når man går blandt fårene, dels er der stadig 

hensmidning af skrald ved mosen.  

 

• Trafikgruppen 

Intet nyt. Per afholder møde med Bo Westh 

 

• Affaldsgruppen 

Er behandlet under punkt 4. 

 

• Flaglauget 

Intet nyt. 

 

• ”Velkommen til Veksø”-materiale 

Intet nyt. 

 

• Juletræsfesten 



Udvalget var enige om, at der som sædvanligt og som et minimum skulle opstilles et 

juletræ ved Kroen. COVID-19 situationen sår tvivl om mulighederne at afholde det 

sædvanlige arrangement. Erik vil sørge for at få fat i et passende træ.  

Vi afventer til næste møde med at aftale nærmere vedrørende juletræsfesten. 

 
 

11. Eventuelt 

• Planlægning af næste møde - spisemøde?? 

Mødet afholdes den 26.oktober 2020. 

Finn har reserveret Krosalen.  

Grundet COVID19 afholdes mødet ikke som spisemøde. 

Kvindeegen er igen blevet beskåret, men uden alvorlige følger. 

  



 

Borgerforeningen Per Gudmundsen – til stede 

Brøndsted Ole Hovøre- til stede  

Byrgesens Vænge Helle Esbensen - til stede 

Bøgebakken Merete Skrydstrup - til stede 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent)- til stede 

Gartnerhaven  Majken Rømer – ikke til stede 

Kelsted Finn Lustrup- til stede  

Kelstedgård Bruno Borg - til stede 

Kildebo Lotte Andersson - til stede 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)- 
- til stede 

Skibsted (AB)  

 Skibsted (GR) Karen A. Forsting (Oldermand) - til stede 

Skibstedgård Mogens Nielsen - til stede 

Troldholm Kim Laulund – ikke til stede, Susanne Halberg  
til stede 

Troldholm II Soveig Celik - til stede 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen 

Veksølund Tina - til stede 

Oldermand Karen A. Forsting- til stede 

Kasserer Marianne Lønning - ikke til stede 

  

 

 

 


