
Veksø Borgerlaug 

Bestyrelsesmøde:  

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17.30 – 17:55  

Mødet afholdtes på Veksø Kro, Veksø Bygade. 

Referat  

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. oktober 2021 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Siden sidst 

• Det var håbet at man kunne byde velkommen til Nicolai Bach Sørensen, Kelstedgaard og 

Sinne Munck Eliasen, Skibsted AB 

Desværre var ingen af de 2 nye medlemmer til stede. Vi glæder os til at hilse på dem på 

næste møde. 

• Evaluering, juletræstændingen 

Det var en meget vellykket juletræstænding. Der var mange besøgende, der nød det gratis 

tilbud til børn og voksne. Der var en god stemning. Hestevognskørslen fungerede meget fint. 

Der var lidt problemer med stjernen og lysene i træet, men det bliver ordnet, inden det 

kommende 2022 arrangement. De mange kasser, der indeholder vores udstyr til 

arrangementet, får permanent opholdssted på kroen, og vi får placeringen at vide, så snart 

den er endelig besluttet.  

• Evt. andet væsentligt at fremhæve 

 

Luise Dahm Nørgaard (Katholm 311) indtræder i Brøns Mose udvalget i stedet for Lise 

Magnussen. Carl Djurhuus sender hilsner. Fårene læmmer om en måneds tid, og så varer 

det ikke længe, inden vi igen kan glæde os over fårene, der græsser ved mosen. 

 

Regnskabet ser fornuftigt ud og vil blive fremlagt på det efterfølgende 

repræsentantskabsmøde. 

 

Opsamling af ophobede grene afventer, så pindsvinene kan vågne op fra deres vinterhi. 

 

Der var ingen kommentarer til infoskrivelsen. Dog blev det præciseret, at affaldsind-

samlingen finder sted den 2.4. 

 

Kommunen har udsendt invitation med oplysning om et nyt tiltag, en Borgerbudgetpulje, 

der giver mulighed for at ansøge om midler til projekter, der kommer alle borgere til gode i 

de enkelte landsbyer. Der var en drøftelse og mange gode forslag til projekter, men punktet 

behandles også mere detaljeret på repræsentantskabsmødet 

 

4. Planlægning af repræsentantskabsmødet mandag den 28. februar 2022 kl. 18:00 på Veksø Kro 

Regnskab for 2021 ser fornuftigt ud og vil blive fremlagt på det efterfølgende 

repræsentantskabsmøde. Ligeledes bliver budget for 2022 (se vedhæftede) fremlagt på 

repræsentantskabsmødet. 



Evt. gennemgang af beretning for 2021-22 samt informationsbrev. 

Der var stor til fredshed og ingen kommentarer til de mange skrivelser, der var udsendt som 

bilag til repræsentantskabsmødet. 

  

Kandidater til tillidsposterne: 

Oldermand/ formand Nuv. Karen A. Forsting 
 

Viceoldermand/ næstformand Nuv. Erik Lykke Jørgensen 
 

Kasserer Nuv. Marianne Lønning 
 

Sekretær Nuv. Ingrid Bay OBS – vi skal til at søge 

efter en ny sekretær 

Revisor Nuv. Finn Lustrup 
 

Revisorsuppleant Nuv.  Per Gudmundsen 
 

 

Det blev drøftet, at der skal findes en en ny sekretær inden udgangen af perioden. Det blev 

slået fast, at sekretærrollen ikke forudsætter, at man sidder i bestyrelse i en af medlems-

foreningerne, dvs. at der forhåbentlig er en bredere kandidatskare at henvende sig til. 

 

5. Borgerlaugets arbejdsprogram for 2022-2023 

Der var ingen kommentarer til det fremsendte forslag til revideret arbejdsplan. 

 

6. Budget for 2022 

Se vedlagte forslag til budget for 2022  

Alle var enige om normalt kontingent igen. 

 

7. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

• Evt. aktuelt nyt fra alle arbejdsgrupperne og andet 

Nye tiltag vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Eventuelt 

 

Dato for næste møde i Borgerlauget er den 2.maj 2022 kl. 19.30, og mødet 

finder sted i Veksø Gl. Kro 

  



 

Borgerforeningen Per Gudmundsen - afbud 

Brøndsted Ole Hovøre  

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Merete Skrydstrup 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven   

Kelsted Finn Lustrup  

Kelstedgaard Nicolai Bach Sørensen, nyt medlem – ikke til 
stede 

Kildebo Lotte Andersson 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 

Skibsted (AB) Sinne Munck Eliasen, nyt medlem- afbud 

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  

  

 

 


