
 
 
 
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde:  

Mandag den 30. august 2021 kl. 19.30 

Mødet afholdtes på Veksø Kro, Veksø Bygade. 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 

Orientering om Byfest og Høring om Byplan (bilag udsendt). Punktet behandles under eventuelt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2021  

Referaterne fra Repræsentantskabsmødet samt bestyrelsesmødet blev begge godkendt. 

 

3. Siden sidst 

• Status vedr. Brøns Mose – trampestier 

Der er knapt så mange, der bruger stierne p.t., Hvilket nok skyldes samfundets 

tilbagevenden til normale tider efter Corona. Djurhuus synes, at stien ved hans hus fungerer 

uden problemer. Alle får er tilsyneladende ved godt helbred efter sommeren. Brøns Mose 

udvalget har ikke haft anledning til at mødes – vi ser tiden an og indkalder om nødvendigt. 

 

• Status, dialog med Egedal Kommune vedr. skolesøen 

Der har været afholdt møde med Rikke Storm, som har sagt sin stilling i kommunen op. Der 

er ikke flere penge til undersøgelse og eventuelle tiltag i forbindelse med søen. Karen har 

skrevet til Bo Vesth og afventer nu svar. 

 

• Status, Egedal Landsbyråd 

Finn kunne fortælle, at der ikke har været afholdt møder i Landsbyrådet. Han oplyste 

endvidere, at Nybølle-Hove-Veksø cykelsti er prioriteret højt på listen. 

 

• Status vedr. etablering af fjernvarme i Veksø 

Man afventer orienteringsmøde. Der er tale om en ledning fra Vestforbrænding til 

Frederikssund, den er dog endnu ikke politisk besluttet. 

 

• Status vedr. forslag om etablering af hundelufterlund i Veksø 

Projektet er sat på stand-by. Kommunen har ingen penge, hvormed de kan yde støtte. Det 

blev aftalt at Karen og Ole forsøger at afholde et afklarende møde med Johnny og Conny . 

Der er endvidere betænkeligheder omkring hundeluftere fra andre kommuner, der måske 

vil tage pladsen op for kommunens egne brugere, da arealet og P-pladserne er begrænsede. 

 

• Status vedr. renovering af Veksø Kro 

Krostuens nye møblement er på vej. Stolene ankommer den 3.9. og bordene den 30.9. 

Kommunen har ønsket hjælp til udpakning af møblerne! El-arbejdet er stort set færdigt. 

Brugerbestyrelsen har måttet donere 5.000 kr. af kapitalen til at få indkøbt head-set. 

Renovering af køkkenet er udskudt til december. 



 
 
 
 
 

 

• Status vedr. projekt om biodiversitet – Grønningen i Veksø 

Man afventer info om biodiversitet fra Egedal Kommune. 

 

• Affaldshåndtering 

Afventer. Egedal har besluttet at tilbyde alle husstande gratis poser til madaffald. 

 

• Status vedrørende lade standere til elbiler 

Indtil videre er der tale om dyre løsninger. Det er svært at få en rimelig løsning. Det vil altid 

være nemmere og billigere for ejere af villaer inden for de enkelte ejerforeninger at få en 

personlig løsning i egen indkørsel, frem for de boliger, hvor der er tale om fælles 

parkeringsarealer. Keldsted har punktet på sin GF og har undersøgt sagen. Man vil afvente 

om der vil komme løsninger i form af tilskud til et færdigbearbejdet projekt. 

 

Byfest 

Erfaringer, der bygger på udsagn fra Finn, Per, Karen samt Hans-Erik.  

Loppemarkedet fungerede ikke optimalt i denne sammenhæng på grund af placeringen. 

Som altid må vi konstatere, at alle tiltag skal følges op af PR om Byfesten og præsentation af 

arrangementet. 

Der bør udarbejdes en kogebog om hele Byfestkonceptet. 

Man var enige om at indkøbe bannere, der kan genbruges til ophængning på aftalte og 

synlige steder samt ophængning af plakater foruden anden PR. Punktet tages op igen. 

 

4. Arbejdsprogram 

Per orienterede om, at der r udsendt ekstra punkter, som der skal arbejdes videre med. 2+1 

veje under hensyntagen til den nuværende bredde. Lamper på Kirkebakken, ved Stationen 

og ved transformeren. Trafikgruppens bullets indarbejdes i arbejdsprogrammet, som med 

disse tilføjelser samt sletning af punktet vedr. Brøns Mosestien blev godkendt. 

  

5. Planlægning, indvielse af kunstværk i Veksø 

Drøftelse og planlægning af de sidste detaljer (forplejning, tale etc.) 

Begivenheden finder sted på fredag kl. 17.00 18.30.Der opsættes en 3X 3 m pavillon til 

musikerne. 

Der er sørget for forplejning 

Plakater opsættes diverse steder. Karen introducerer. Det er endnu uvist, hvilke politikere og 

ansatte i kommunen, der vil deltage. 

 

Der er et nyt kunstprojekt under opsejling. Søren Nellemann er ved at udarbejde en skulptur i 

sten og bronze til opstilling ved skolen i Veksø. 

 

6. ”Omkostningsfri Landsbyfilm” ved AD-Media 

Vi afventer resultatet af AD-Medias udsendelse af ansøgninger til eventuelle sponsorer. 

 

 

7. Planlægning af juletræsfesten 



 
 
 
 
 

Opstart, planlægningen af juletræsfesten – med afsæt i køreplanen fra 2019. 

Køreplanen blev gennemgået og vedlægges referatet i redigeret form. Traktementet bliver 

gratis i år del på grund sf Borgerlaugets aktuelle pengebeholdning, dels på grund af aflysningen 

sidste år grundet Corona. 

 

8. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

• Forskønnelsesgruppen 

Finn lægger nye løg samt de donerede løg. Der er især tale om påskeliljer. 

 

• Genopretning af søen ved skolen (se også punkt 3) 

Se pkt. 3. 

 

• Petanquebanen 

Er ordnet. 

 

• Brøns Mose (se også punkt 3) 

Se pkt. 3. 

 

• Trafikgruppen 

OK. 

 

• Affaldsgruppen  

Det var lidt ambitiøst at satse på 2 årlige opsamlingsdage af organisatoriske grunde, så indtil 

videre er det kun 1 gang årligt. 

 

• Flaglauget 

Orienteringsskilte er skiftet ud af Finn. 

 

• ”Velkommen til Veksø ”-materiale 

Intet nyt. 

• Juletræsfesten 

Se pkt. 7. 

Deltagerne var enige om, at traktementet i år ville være gratis som en opmuntring efter 

Corona året. 

 

9. Vælgermøde i Veksø i anledning af det kommende kommunalvalg 

Valget i år omhandler mange forhold, idet der på samme dag også er valg til regionsrådet 

samt Seniorrådet i Kommunen. 

Borgerlauget har tradition for at være værter ved vælgermødet og tage sig af den praktiske 

afvikling. Datoen er ind til videre sat til den 9.11.2021, men dette skal afklares i samarbejde 

med øvrige deltagere. Det anbefales at kontakte kommunen direkte vedrørende booking af 

hallen på Veksø skole, da der skal aflyses eller om rokeres en del oprindelige bookinger af 

f.eks. sportsforeningernes arrangementer.  



 
 
 
 
 

Når bookingen er på plads, skal der udsendes invitationer til vælgerforeningernes formænd 

med ønske om at få oplyst, hvilke politikere, der kan/vil deltage. 

Borgerlauget sørger for drikkevarer og snacks, samt ”påskønnelsesvin” til de politiske 

deltagere og ordstyreren. Borgerlaugets medlemmer opfordres til at melde sig til at deltage 

i den praktiske afvikling af mødet. 

Man sørger for at finde en ordstyrer. 

 

10. Eventuelt 

 Der er udsendt en ny kommunalplan med høringsperiode 2020-2021. Planen kan hentes på 

nettet eller læses på følgende link: forside – prefix - Forslag til kommuneplan 2021 –  

postfix (niras.dk) 

 

Næste møde finder sted den 11.10.2021 kl.19.30. Finn undersøger om kroen kan bookes til 

mødet. 

 

31.8./IBay 

 

 
 

 

  



 
 
 
 
 

 

Borgerforeningen Per Gudmundsen til stede 

Brøndsted Ole Hovøre afbud 

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  

Kildebo Lotte Andersson til stede 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 
afbud 

Skibsted (AB)  

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

Skibstedgård Mogens Nielsen til stede 

Troldholm Kim Laulund ikke til stede, Susanne Halberg 
                                                 til stede 

Troldholm II Solveig Celik til stede til stede 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen Afbud 

Veksølund Tina Lykkegaard afbud 

Oldermand Karen A. Forsting til stede 

Kasserer Marianne Lønning afbud 

  

 

 


