
  

Referat fra Borgerlaugets bestyrelsesmøde kl. 18.00 

Den 7. juni 2021 i Fælleshuset Korshøj 135 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med oplysningen om, at Bruno Borg, Keldsted har ønsket at 

udtræde af Borgerlauget. 

 

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Siden sidst 

• Status vedrørende Brøns Mose – trampestier 

Borgerne giver udtryk for blandede følelser vedrørende projektet. Der er især 

utilfredshed vedrørende, hvad man anser som ændring af hævdvundne aftaler. 

Man er glad for stien, der slynger sig gennem fårefoldene, den lille vej og forbi 

Djurhuus’ ejendom. Man er ked af, at ”fiske-stien” i rørskoven på den anden side af 

mosen er nedlagt. Lodsejerne er ikke helt tilfredse med P-afmærkning ved 

pumpestationen, da der ikke er tale om en P-plads. Egedal Kommune ønsker ikke 

løsgående hunde i den del af mosens græsningsområde, hvor fårene ikke græsser. 

Hvilket har været kutyme tidligere. 

Brøns Mose udvalget vil blive indkaldt til møde efter sommerferien, hvor man vil se 

på sagerne. 

• Møde den 4. februar med Egedal Kommune vedrørende skolesøen  

I mødet deltog Karen, Finn og Rikke Storm-Ringström, konsulent fra kommunen. 

Det var på mødet uklart, hvorvidt det var muligt at nedlægge søen i sin nuværende 

placering. Dette skal afklares i samarbejde med en ekstern konsulent. Et forslag om 

flytning af søen til By- grønningen blev afvist af Rikke, og der arbejdes nu med et 

forslag om flytning af søen til det grønne område ved Slotsgyden. Vi afventer svar 

fra Egedal Kommune. 

• Nyt fra Egedal Landsbyråd 

Intet nyt. 

• Status vedrørende kastanjetræet ved Stationen 

Kastanjetræet er reddet, da DSB har besluttet at bygge andetsteds på deres areal. 

 

 

 



• Status på etablering af fjernvarme i Veksø 

Bilag vedrørende fjernvarme i Veksø er uddelt. Foreningerne spørges, om der 

blandt deres medlemmer er interesse for sagen. Marianne og Per arrangerer evt. et 

borgermøde i september. 

• Status vedrørende Kunstværk i Veksø 

Der er planlagt fernisering den 27.8. Efterfølgende er arrangementet flyttet til den 

3. september. Kunstværket er færdigt og skal allerede i næste uge placeres. Finn 

sørger for at få PR materiale tilsendt fra kunstneren. Borgerlauget sponserer 

drikkevarer til ferniseringen. Finn siger et par ord i anledning af overdragelsen ved 

ferniseringen. Ingrid har tilbudt sin bistand med den praktiske afvikling. 

• Status vedrørende forslag om etablering af hundelufterlund i Veksø 

Lotte Roed. har modtaget papirerne til videresendelse. Der er endnu intet svar. 

Karen B. udtrykte sin bekymring over, at hendes udsigt( alt efter typen af hegn) 

måske bliver ødelagt af Hundelundens hegn. 

• Status vedrørende renovering af Veksø Kro 

Der er afholdt møde om den bedst mulige anvendelse af den bevilgede sum penge 

til forbedringer i Veksø Kro. Der er nu godkendt et forslag om indkøb af nye og 

lettere borde og stole. Der vil endvidere blive udført forbedrende el-arbejde. Der 

indkøbes trådløs mikrofon, head-set o.a. Der indkøbes aflåseligt teknikskab. Nyt 

køkkenbord og vask etableres ligeledes. 

• Status vedrørende projekt om biodiversitet – Grønningen i Veksø  

Vi afventer nyt fra Egedal Kommune. Modtaget materiale vil blive udsendt til 

Borgerlaugets medlemmer. 

 

4. Orientering – etablering af Hesselø Havvindmøllepark, og kabelføring til Hove 

Per orienterede om alternativt forslag om kabelføring nord om Veksø. Sagen bør 

rettelig også behandles i Landsbyrådet. Borgerlauget afventer derfor. 

 

5. ”Omkostningsfri Landsbyfilm” ved AD-Media 

Borgerlauget ønsker at tilmelde sig projektet. Karen, Finn og Mogens udgør en 

arbejdsgruppe og formidler kontakt. 

 

6. Planlægning af Veksø Byfest, lørdag den 21. august – drøftelse primært af Borgerlaugets 

rolle 

Anders fra Idrætsforeningen er i kontakt med Karen. Evt. planlægningsmøde vil finde sted 

den 21.6. kl. 19.30 i Sognegården. Idrætsforeningen er primus motor. Foreningerne må selv 

melde ind vedrørende deltagelse. 

 

7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet – afsluttende forberedelse og afklaring, 

primært indstilling mht. budget 2021 (kontingentfrit?) 

Borgerlauget støtter forslaget om kontingentfrit år. 

 

 



8. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

• Forskønnelsesgruppen 

Finn fortalte om de mange nye steder, hvor der var nedlagt blomsterløg. For at 

Veksø kan fremstå om muligt endnu mere blomstrende og smuk ønskede Finn 

derfor et ekstra bidrag på 2000 kr. til indkøb af nye løg, der nedgraves sammen med 

de donerede. Borgerlauget besluttede at bevilge 2000 kr. til formålet. 

• Nyt om punkterne ”Genopretning af søen ved skolen” samt ”Brøns Mose” kan 

læses under pkt. 3 

• Petanque-banen 

Intet nyt. 

• Trafikgruppen 

Per har ønsket at tage punktet op om belysning i Veksø. Mange lamper lyser for 

kraftigt. Visse lamper dugger. Der er tvivl om tidsbestemte neddæmpninger. Der 

arbejdes med sagen af Frederik Lund på Materielgården. 

• Affaldsgruppen 

Næste års store affaldsindsamling finder sted den 10. april 2022. 

Forsamlingen foreslog at Veksø afholdt endnu en affaldsindsamling evt. i 

september. Per forhører sig hos kommunen, om det kan lade sig gøre. 

• Flaglauget 

Der er etableret et ny flaglaug. Finn har indkøbt en ny vimpel og udarbejdet et nyt 

skilt med retningslinjerne for brug af flaget. 

• ”Velkommen til Veksø”- materiale 

Punktet udsættes. 

• Juletræsfesten 

Punktet udsættes og behandles på førstkommende møde i Borgerlauget. 

 

9. Eventuelt 

Hvis man i forbindelse med indføring af fibernet oplever skæve eller ødelagte fliser, kan 

man rette henvendelse til FIBIA, evt. via Søren i Veksø Antenneforening.. Der er stadig lidt 

problemer med finish’en efter gravearbejde på fællesarealerne. 

 

Næste møde i Borgerlauget finder sted den 30. august 2021 kl. 19.30 – 22.00 på Veksø Kro 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  



 

 

 

MØDEDELTAGERE  

Borgerforeningen Per Gudmundsen – til stede 

Brøndsted Ole Hovøre – til stede 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Merete Skrydstrup til stede , Lone til stede 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) - til stede 

Gartnerhaven   

Kelsted Finn Lustrup - til stede 

Kelstedgård Bruno Borg – afbud. Udtræder af 
Borgerlauget 

Kildebo Lotte Andersson – afbud. Karen og Bjørn – 
begge til stede 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) - 
afbud 

Skibsted (AB)  

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

Skibstedgård Mogens Nielsen – til stede 

Troldholm Kim Laulund - til stede, Susanne Halberg - 
afbud 

Troldholm II Solveig Celik- til stede  

Troldholm III Karen Bøgh Christensen – til stede 

Veksølund Tina Lykkegaard – til stede 

Oldermand Karen A. Forsting - til stede 

Kasserer Marianne Lønning - afbud 

  

 

 


