
Veksø Borgerlaugs Bestyrelsesmøde:  

Mandag den 11. oktober 2021 kl. 19.30 

Mødet blev afholdt på Veksø Kro, Veksø Bygade. 

Referat 

Oldermanden Karen indledte med at byde Freddy Hansen,  

Troldholm III velkommen. Freddy træder ind som repræsentant i stedet for 

Karen Bøgh, som Borgerlauget hermed ønsker at takke for deltagelse i Laugets 

møder gennem årene samt hjælp ved møder og arrangementer.  

• Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

• Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. august 2021  

Referatet blev godkendt. 

 

• Siden sidst 

• Status, dialog med Egedal Kommune vedr. skolesøen 

Karen har afsendt brev til Bo Vesth, som vil forsøge at få afsat midler til at forbedre de 

mange små søer og damme i Egedal Kommune. Også fra Veksø skoles side er der ønske om 

at finde en løsning i relation til skolesøen via et høringssvar til kommunen. 

• Status, Egedal Landsbyråd 

Finn har intet nyt og ved ikke, om vi skal betale kontingent. Vi afventer. 

 

• Status vedr. forslag om etablering af hundelufterlund i Veksø 

Vi afventer, hvad initiativtagerne Conny og Johnny har til hensigt. Lotte Roed i Plan og Byg 

er orienteret om et evt. møde. Det er en lidt kompleks sag, men sagsgangen skal være 

korrekt, og der skal være styr på den efterfølgende driftssituationhvis, Hundelufterlunden 

skal blive til virkelighed. 

 

• Status vedr. renoveringen og indvielsen af Veksø Kro 

De fine, nye borde og stole er ankommet og i brug. Kroens el-arbejde er gjort lovligt. Der er 

anskaffet et mikrofonanlæg. Nøgler er erstattet af dørlåsesystem med adgangskort og 

kode. Borgerlauget er også betroet et adgangskort. Efter december iværksættes renovering 

af køkkenet. Der har været afholdt en lille indvielse den 30. september for at fejre de nye 

tiltag. 

 

• Status vedr. projekt om biodiversitet – Grønningen i Veksø 

Intet nyt. 

 



 

 

• Status, indvielsen af Værn, kunstværket i Veksø 

Indvielsen var en succes med fint fremmøde. I det nye år kan vi glæde os til endnu en 

indvielse af et kunstværk. 

 

 

 

4. Forslag til kommuneplan 2021 

Drøftelse om evt. høringssvar fra Veksø Borgerlaug. 

Der er ikke meget nyt at finde om Veksø i det meget omfattende forslag til kommuneplan. Vi 

følger fortsat sagen nøje, ikke mindst mht. udbygning af Veksø syd for banen. 

 

 

5. ”Omkostningsfri Landsbyfilm” ved AD-Media 

Drøftelse af status 

Der er intet nyt fra AD-Media.Vi ser tiden an. 

 

6. Afholdelse af vælgermøde i relation til kommunalvalget i november 2021 

Drøftelse og opstart af planlægning af vælgermøde i samarbejde med Veksø By 

Arrangementer. 

Datoen er ændret til den 4.11.2021. Hallen er booket. Plakater er ophængt og begivenheden 

meldes ud på de sociale medier. Kandidater fra partierne er inviteret til at deltage på den nye 

dato. Ole kommer, og yderligere 2 kandidater er tilmeldt. 

Karen vil gerne modtage forslag til valgtemaer. Biodiversitet er et forslag sammen med 

udbygningen af Veksø og den trafikale sammenhæng med det nye område syd for banen. 

På dagen: kl. 17.00 mødes hjælperne/de frivillige, kl. 19.30 starter arrangementet. Alle, som 

har mulighed for at give en hånd med, bedes melde sig til Karen. Indtil videre tæller de frivillige 

hjælpere Lotte, Ingrid, Finn og Erik. 

 

7. Planlægning af juletræsfesten 

Opstart, planlægningen af juletræsfesten – med afsæt i revideret køreplan (vedhæftet). 

Skemaet blev gennemgået nok en gang. Mindre ændringer er tilføjet i det vedlagte skema. 

 

8. Budget for 2022 

Se vedlagte forslag til budget for 2022. 

Marianne gennemgik budgettet. 

Vi får ingen udgifter i forbindelse med vælgermødet. 

Bortset fra forskønnelsesgruppen, har arbejdsgrupperne har næsten intet forbrug haft.  

Budgettet blev vedtaget. Puljerne til arbejdsgrupperne forbliver p.t. uændrede. 

 

9. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

• Forskønnelsesgruppen 



Endnu en gang har forskønnelsesgruppen arbejdet for, at vi kan glæde os til foråret. Der er 

på rekordtid lagt mange dejlige blomsterløg ned, så nye områder i byen også kan se 

smukke ud. 

 

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

Blev behandlet tidligere på mødet. 

 

• Petanquebanen 

Banen står fint. 

 

• Brøns Mose  

Intet nyt. Hundeejerne beklager de nye regler for luftning af hunde på moseterrænet. 

Carl Djurhuus har kun mistet en opsætsig teen-age vædder, der fik høvl af den gamle 

vædder.  

 

• Trafikgruppen 

Per indbyder til, at man kan sende ham forslag og ønsker udover, hvad der er nævnt i 

arbejdsprogrammet. Han vil videresende til rette vedkommende i Egedal Kommune.   

Endnu en gang blev gade- og stibelysningen drøftet, denne gang med afsæt i glæde over 

den nye belysning, der er ved at blive etableret ved mosen og legepladsen ved skolen. Ikke 

alle er dog enige i, at mere lys er hensigtsmæssigt. 

 

• Affaldsgruppen  

Intet nyt. Den årlige affaldsdag finder sted den 10.4.2022. 

 

• Flaglauget 

Lauget fungerer fint, og der flages efter reglerne takket være de gode instruktioner. 

 

• ”Velkommen til Veksø”-materiale 

Intet nyt. Afventer indtil videre. 

 

• Juletræsfesten 

Er behandlet 

 

10. Eventuelt 

Finn orienterede om, at foreningslokalet i hallen stadig anvendes af skolen til undervisning, og 

de gamle møbler er forsvundet. Skolen er uvillig til at flytte, da de mangler klasselokaler. Kultur 

og Erhverv må orienteres, og der må findes en løsning på skolens lokaleproblemer. Man kunne 

forestille sig en pavillonløsning. 

Marianne og Tina gjorde opmærksom på problemet med ”ruinen, som nu er frit tilgængelig 

med åbne døre og vinduer og bruges af legende børn. De kan komme til skade, for der flyder 

meget byggemateriale, og væggene virker ikke stabile. Ole orienterede om, at kommunen har 



mulighed for at gå ind i sagen, når bygningen er misligholdt og til fare for f.eks. børn, der leger 

derinde. Finn retter henvendelse til kommunen. 

Næste ordinære møde i Borgerlauget finder sted den 10.1.2022 kl 19.30 på Veksø Kro. 

Repræsentantskabsmødet finder sted den 28.2.2022 kl. 18.00 på Veksø Kro og indledes med 

spisning. Mødet starter kl. 19.00. Det blev foreslået at bestille platter fra Café Egedal. 

12/13.10.2021/Ibay 

 

  



 

Borgerforeningen Per Gudmundsen  

Brøndsted Ole Hovøre  

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Merete Skrydstrup 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven   

Kelsted Finn Lustrup  

Kelstedgård  

Kildebo Lotte Andersson 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen A. Forsting (Oldermand) 

Skibstedgård Mogens Nielsen 

Troldholm Kim Laulund, Susanne Halberg 

Troldholm II Solveig Celik 

Troldholm III Freddy Hansen 

Veksølund Tina Lykkegaard 

Oldermand Karen A. Forsting 

Kasserer Marianne Lønning  

  

 

 

 


