
 
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde:  
1. februar 2021 kl. 19.30 (online – zoom) 

 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2020  
Referatet blev godkendt. 
 

3. Drøftelse af forslag om etablering af hundelufterskov i Veksø 
Drøftelse af fremsendt revideret forslag med initiativtagerne til projektet (inviteret med til 
mødet). 

Connie Møgelvang og Johnny Dahl gennemgik projektet, der herefter blev debatteret.  

Borgerlauget ønsker ikke at være den udfarende kraft i projektet, men understøtter det gerne 
såfremt det sikres, at alles interesser varetages, både hundeejeres og øvrige Veksø-borgeres. 
Borgerlauget tilbød derfor at indgå i en arbejdsgruppe omkring forslaget, da det vil være en sag 
med interesse for alle borgere i hele Veksø. Rent økonomisk har man en mulighed for at ansøge 
Egedal Kommune om midler, men det kan også blive aktuelt at ansøge andre sponsorer om penge.  
Det blev afklaret, at der ikke er risiko for problemer med parkerede biler ved hundelunden eller 
for støj fra gøende hunde, bl.a. ud fra erfaringer fra en noget større hundeskov i Ølstykke. Der 
forventes primært gående hundeejere og hunde fra Veksø. 

Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Borgerlauget med deltagelse af Ole 
Hovøre og Karen A. Forsting, som kan bistå Johnny Dahl og Connie Møgelvang i at tilpasse 
projektet ud fra aftenens diskussion. Herefter vil det reviderede forslag blive sendt til evt. 
kommentering og godkendelse i Borgerlaugets bestyrelse, inden det kan sendes til Egedal 
Kommune til behandling. 

 
4. Siden sidst 

• Status vedr. Brøns Mose – trampestier 
Ingrid har udsendt mail fra Rikke Storm-Ringström, natursagsbehandler, der præciserer regler 
og muligheder for de besøgendes brug af trampestien samt et kort over området. Stien er 
taget i brug til stor glæde for mange, omend der er utilfredshed med de hegn, der er er opsat 
for at skærme marken og begrænse indkig til Carl Djurhuus’ stuer. Der skulle være udbetalt 
erstatninger til de berørte lodsejere. Yderligere opfølgning fra Egedal Kommunes side 
afventes. 



• Møde med Egedal Kommune vedr. skolesøen 4. februar kl. 16:00 
Mødet finder sted som planlagt. Karen, Finn samt Rikke vil deltage. Der fremkom forslag om at 
etablere en sø et andet sted i stedet for skolesøen, fx for enden af Slotsgyden, hvor der i 
forvejen ofte står vand. Dette forslag medtages til mødet. 

OBS: Efterfølgende er mødet blevet flyttet af Rikke til onsdag den 10. februar kl. 15:30. 

• Brev til ejendomsmæglere vedr. placering af Til salg skilte 
Forslag til ordlyd på brevet er vedtaget på et tidligere møde i Borgerlauget. Brevet er derfor 
blevet skrevet som aftalt og distribueret til ejendomsmæglerne i efteråret 2020. 

• Brev til Egedal Kommune om inddragelse i proces vedr. udbygning af Veksø Syd for banen 
Borgerlauget er fortsat meget interesseret i inddragelse i kommunens planer for udbygning af 
Veksø Syd for at sikre en optimal indflydelse på, hvordan udbygningen gennemføres. Dette har 
resulteret dels i en officiel henvendelse til Egedal Kommune, dels i en supplerende 
henvendelse til borgmesteren i efteråret 2020. 

Der er p.t. tale om bygning af 20 huse per år i 10 år, omend en anden byggetakt må forventes. 
Processen forventes påbegyndt i 2025.  

• Aflysning af Genforeningsarrangementet  
Genforeningsarrangementet er ikke relevant i 2021 og droppes derfor. Kommunen har 
bevilget 15.000 kr. til arrangementet, og der er i skrivende stund kun brugt penge på den 
kongelige uniform. Det blev aftalt, at Finn udarbejder en skrivelse, som kan sendes til 
kommunen om at beholde det resterende beløb med henblik på et løft til andre events, f.eks. i 
forbindelse med Byfest eller til VAT. Marianne sørger for regnskab som bilag til ansøgningen. 

• Nyt fra Egedal Landsbyråd 
Der har pga. Corona ikke været afholdt møder i Landsbyrådet, og Finn var derfor usikker på, 
hvordan det forholdt sig med kontingentet, men man bør nok forvente kontingentopkrævning 
i år. I landsbyrådet har man som indsatsområde vedtaget at arbejde på en cykelsti imellem 
Hove og Veksø. 

Problemer med Veksø Borgerlaugs hjemmeside pga. Flere hacker-angreb 

Hjemmesiden har været udsat for hacker-angreb 3 gange. Heldigvis har Bent kunnet løse 
problemet sammen med Marianne, Karen og Erik, og hjemmesiden fungerer fint igen. 

• Status vedr. Kastanjetræet ved stationen 
Banedanmark har planlagt at fælde kastanjetræet ved stationen, hvilket søges undgået. Der er 
forslag om overflytning af træerne til den anden side af vejen, og et alternativt sted findes 
forhåbentligt af Banedanmark. 

Emnet skabte en yderligere debat om fældning af de gamle træer i Veksø. Det blev aftalt, at 
når et forslag sendes i nabohøring hos en konkret grundejer- eller boligforening kan 
spørgsmålet formidles til bestyrelsen. Borgerlauget vil i det enkelte tilfælde vurdere, om der 
skal interveneres. 

 

 



 

5. Drøftelse af forslag om etablering af fjernvarme i Veksø, Borgerlaugets rolle 
Jf. vedlagt brev fra Per Gudmundsson og mail fra Bjarke Larsen 
 
Det er Borgerlaugets holdning, at et evt. skift til fjernvarme vil være en individuel beslutning for 
den enkelte boligejer. Per oplyste, at Egedal Kommune har besluttet at fastholde tilskud i 
forbindelse med den enkelte husstands overgang. Det blev vedtaget, at Borgerlauget vil være 
behjælpelig med at arrangere et fysisk informations-/borgermøde mellem udbyder og 
interesserede borgere, således at alle har mulighed for at få informationer og fakta. Per vurderer, 
hvornår det rette tidspunkt kan findes og kontakter Karen. 
 

6. Drøftelse af hvordan Veksø Borgerlaugs bestyrelse kommunikerer og samarbejder 
Hvad drøftes på møder? Hvad drøftes pr. mail? 
Veksø Borgerlaug som høringspart, - i hvilket omfang og hvordan? 

 
Man var enige om, at man skulle passe på med, til hvem man sendte og videresendte mails til 
vedrørende sager i Borgerlauget, der kun vedrørte Borgerlaugets medlemmer. Sagen kan evt. bør 
tages op på et senere møde, så man kan få baggrunden for problemet belyst og en tilbundsgående 
drøftelse af sagen, der måske kan udmunde i nogle guidelines. 
 
Det blev indtil videre aftalt, at medlemmer af bestyrelsen overvejer, hvad der er af almen 
interesse for hele bestyrelsen, inden der skrives ud til hele bestyrelsen. Evt. kan man kontakte 
Karen, som kan hjælpe med at foretage vurderingen, fx om et spørgsmål egner sig til skriftlig 
formidling eller til drøftelse på et bestyrelsesmøde. 

 
7. Planlægning af repræsentantskabsmødet 2021 

Jf. vedlagt udkast til arbejdsprogram og beretning 
Drøftelse af vedlagte forslag til budget 2021 og foreløbig status, regnskab 2020 

Der var intet at bemærke til arbejdsprogram og beretning. Det samme gjaldt regnskab 2020. Med 
hensyn til budget 2021 blev der udtrykt bred enighed om, at året skulle være kontingentfrit for 
ejerforeningerne. Endelig vedtagelse af punkterne tages på Repræsentantskabsmødet. 

Mødet afholdes sædvanligvis i februar, men det blev besluttet at udsætte afholdelsen, dog til 
senest inden sommerferien. Hvis det er muligt, satses der på et fysisk møde. Karen vil overveje 
sagen og skriver ud til deltagerne om den endelige dato for mødet, samt om mødet bliver virtuelt 
eller fysisk. 

Det blev derfor besluttet at afholde et bestyrelsesmøde til afholdelse mandag den 12. april kl. 
19:30, enten online via zoom eller som fysisk møde alt efter situationen på det tidspunkt. Her kan 
afholdelsen af repræsentantskabsmødet drøftes igen. 

8. Status vedr. ønske fra Egedal Kommune om placering af kunstværk i Veksø 
Etablering af kunstværk i Veksø, jf. vedlagte mail fra kommunen og oplæg fra kunstneren. 

Finn afventer status. Der er bestilt en stander, der finansieres af Borgerlauget. 



Erik oplyste, at placeringen havde været i nabohøring hos Grundejerforeningen Lyspunktet, som 
ingen indvendinger havde haft. 

9. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 
Grundet tidspres blev kun de punkter, hvor der var nyt, drøftet. 

• Forskønnelsesgruppen 
Intet nyt 
 

• Genopretning af søen ved skolen (se punkt 4) 
Vi afventer mødet med Rikke Storm-Ringström 
 

• Petanquebanen 
Intet nyt 
 

• Brøns Mose (se også punkt 3) 
Bilag udsendt og punktet behandlet 
 

• Trafikgruppen 
Intet nyt 
 

• Affaldsgruppen  
Intet nyt 
 

• Flaglauget 
De 2 borgere, der hidtil har opbevaret byens flag, flytter. Man vil spørge de nye ejere, om de 
fortsat vil ”huse” flaget. Andre muligheder vil være en opfordring via facebook (3670 Veksø), 
om nogle vil være behjælpelige i sagen. 
 

• ”Velkommen til Veksø”-materiale 
Intet nyt 
 

• Juletræsfesten 
Vi håber meget, at denne festlige tradition kan genopstå i 2021.  

10. Eventuelt 
Næste møde i Borgerlauget er et zoom møde og finder sted den 12.4.2021 kl. 19.30 

 

 

3.2.21/IBay  



 

Borgerforeningen Per Gudmundsen – til stede 

Brøndsted Ole Hovøre – til stede 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen – ikke til stede 

Bøgebakken Merete Skrydstrup - til stede 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) – til stede 

Gartnerhaven   

Kelsted Finn Lustrup – til stede 

Kelstedgård Bruno Borg – ikke til stede 

Kildebo Lotte Andersson – afbud 

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 – til stede, Susanne Halberg – 
ikke til stede 

Troldholm II Solveig Celik – til stede 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen – afbud  

Veksølund Tina Lykkegaard – afbud 

Oldermand Karen A. Forsting – til stede 

Kasserer Marianne Lønning – til stede 

  

 

 


