Veksø Borgerlaug
Bestyrelsesmøde:
Mandag den 2. maj 2022 kl. 19.30 – 22:00
Mødet afholdtes på Veksø Kro, Veksø Bygade.

Referat
1. Godkendelse af dagsordenen
Der var ønske om følgende tilføjelser til dagsordenen:
a.
b.
c.
d.

Rundkørsel Maglehøj Allé, beplantning/biodiversitet (pkt. 9)
Evt. fodboldturnering ved byfesten (pkt. 4)
Cirkuspladsen (Smedestræde) (pkt. 5)
Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet i februar (pkt. 2)

Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar 2022
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt.
Vedr. referatet fra repræsentantskabsmødet også den 28. februar blev det bemærket, at overskrift/dato/sted ikke var korrekt – men ellers blev referatet godkendt.
3. Fremlæggelse af projektplaner om ombygning af Veksølund
Punktet udskydes, da processen endnu er uafklaret med kommunen.
4. Siden sidst
• Velkommen til Nicolai Bach Sørensen, Kelstedgaard og Sinne Munck Eliasen, Skibsted AB
Karen bød velkommen til de to nye medlemmer af Borgerlauget fra hhv. Skibsted AB, Sinne
Munck Eliasen og Kelstedgaard, Nicolaj Bach Sørensen. Herefter fulgte en præsentationsrunde.
• Affaldsindsamling den 2. april
Affaldsindsamlingen blev i år afviklet en lørdag med færre deltagere end sidste år. Hvorvidt det
skyldes, at det blev afviklet lørdag i stedet for en søndag er uvist. Der deltog i år 13 voksne og 10
børn. Der blev indsamlet 65 kg affald mod 270 kg sidste år. Den mindre affaldsmængde i år kan
endvidere skyldes, at flere frivilligt tager poser med på gåturene i årets løb og samlet affald op.
Der er tanker om at afprøve en efterårsindsamling i 2022.
• Planlægningsmøde den 19. april – Veksø Byfest lørdag den 20. august
Igen i år afvikler VIF med hjælp fra Frivillige Hænder, Fugleskydningsforeningen, Veksø Kirke,
Egedal Kulturråd samt Borgerlauget v. Karen, Byfest. Der foreligger nu en grovskitse for arrangement i tidsrummet 10.00-17.00. Også mange lokale foreninger har tilkendegivet deres deltagelse i år. Der foreligger endvidere et forslag om genoplivning af en foldboldturnering blandt de
store foreninger med blandede hold. Ole Hovøre, Brøndsted, påtog sig at være kontaktperson,
men flere kontaktpersoner vil være hensigtsmæssigt. Næste planlægningsmøde er den 7. juni
2022.
Der arbejdes på udarbejdelse af en plakat med dagens aktiviteter, som ophænges i byen og husstandsomdeles.

• Nyt emne: Børnedyrskue

Der blev opfordret til at undersøge, om nogle kunne have interesse i at videreføre børnedyrskuet. Per Gudmundsen kunne oplyse, at hans kone (Randi) gerne vil deltage, såfremt der kunne
findes fem flere. Det var sandsynligt, at det også var muligt at finde en dyrlæge til dagen.
5. Godkendelse af Borgerlaugets arbejdsprogram for 2022-2023
Per Gudmundsen nævnte, at der er truffet beslutning om, at årshjulet skal opdateres i maj og november måned.
Der blev spurgt til det årlige foreningsmøde, og Karen oplyste, at årshjulet er på vej til at blive meldt
ud, og at foreningsmødet og Byfesten er lagt sammen.
Per Gudmundsen oplyste, at kommunens arbejde med Grønningens forskønnelse havde medført, at
Cirkus Arli i år vurderede, at de ikke ville kunne gennemføre deres forestilling. Der var i Borgerlauget stemning for, at kommunen og Cirkus Arli måtte i dialog.
Det blev endvidere understreget, at de medlemmer fra Borgerlauget, som deltog i planlægningen af
renoveringen af Grønningen havde understreget, at der fortsat skulle være mulighed for at der
kunne være cirkus på pladsen. Der var endvidere forundring over Cirkus Arlis vurdering og beslutning om, at det ikke var muligt for dem at anvende cirkuspladsen pga. mangel på plads og tilkørselsforhold.
Ole Hovøre ville tage hånd om sagen og sikre den nødvendige dialog mellem kommunen og Cirkus
Arli.
Arbejdsprogrammet blev herefter godkendt.
6. Drøftelse af plan for udarbejdelsen af film om Veksø
Der har været afholdt møde med fotografen med deltagelse af Mogens og Karen, hvor det bl.a. blev
fastslået, at målgruppen er byens borgere og nytilflyttere. Filmens længde vil være 2-3 min. og den
vil komme til at bestå af såvel levende såvel som enkelte faste billeder. Der inkluderes formentlig to
interviews af ca. 15 sek. varighed med hhv. ny og tidligere tilflytter (Finn Lustrup har tilkendegivet
at ville stille op). Hertil kommer, at Borgerlauget kan levere relevante optagelser til filmen, fx fra fastelavn og revy.
Den underlægningsmusik, som bliver anvendt, kan Borgerlauget selv vælge.
Karen har udarbejdet en køreplan, og optagelsen vil komme til at finde sted den 15. juni 2022 i tidsrummet 11.00-18.00. Karen laver sammen med Finn Lustrup et oplæg til underlægningstale.
7. Fjernvarme i Veksø, herunder planlægning af borgermøde
Der har været kontakt til Smørum Kraftvarme og Egedal Fjernvarme med henblik på afholdelse af et
borgermøde i Veksø om muligheden for fjernvarme. Egedal Fjernvarmes tilbud var et borgermøde i
efteråret, hvor man mente at have noget konkret at fremlægge.
Per Gudmundsen og Marianne S. Lønning udarbejder et oplæg om emnet, som lægges på Borgerlaugets hjemmeside og Borgerlaugets Facebook side. Dette for at informere de borgere, som påtænker udskiftning af gasfyr til varmepumper, da fjernvarmemuligheden ikke kendes af alle endnu.

8. Planlægning af fernisering, bronzeskulpturerne
Der afvikles fernisering den 10. juni 2022 i tidsrummet 17.00-18.30, og Borgerlauget er vært ved arrangementet. Indkøb af drikkevarer/snacks foretager Erik Lykke Jørgensen og Finn Lustrup. Muligheden for lidt taffelmusik undersøger Finn Lustrup - alternativt Nicolaj Bach Sørensen.
Arrangementet annonceres på hjemmesiden, FB, og ved ophængning af plakater. Karen laver et udkast.
9. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
• Forskønnelsesgruppen
Finn Lustrup nævnte, at der ikke længere foretages indsamling af borgernes afblomstrede blomsterløg, da kvaliteten er for ringe. Der bliver indkøbt nye og lagt blomsterløg til efteråret i den
resterende midterrabat fra rundkørsel og frem mod De fire årstider.
Rundkørslens - Maglehøj Allé/Gl. Hovevej - beplantning præsenterer sig ikke godt. Der var enighed i Borgerlauget om, at kommunen bør komme på banen og rette op på beplantningen. Ole
Hovøre tager kontakt til kommunen.
• Genopretning af søen ved skolen
Tidligere henvendelse til kommunen genfremsendes af Karen.
• Petanquebanen
Intet nyt.
Brøns Mose
Planlagt mosevandring med deltagelse af Borgerlauget (Karen og Per Gudmundsen) og Christian (fra gården Egedal), da eksisterende stiforløb giver nogle udfordringer – der er formentlig tale om et kommunalt anliggende.
• Trafikgruppen
Trafikgruppens tidligere udmeldte forslag til kommunen bliver stille og roligt udført. Per Gudmundsen følger op med kommunen.
• Affaldsgruppen
Intet nyt.
• Flaglauget
Finn Lustrup oplyste, at der er indkøbt tre nye vimpler.
• ”Velkommen til Veksø” - materiale
Intet nyt.
• Juletræsfesten
Intet nyt.
10. Eventuelt
• Spisemødet afholdes i efteråret.
• 28. august 2022 er der byvandring i Veksø kl. 14.00-16.00 i samarbejde med Historisk
Forening.
• Den forestående udvidelse af affaldssortering i 10 fraktioner giver udfordringer i flere grundejer- og andelsboligforeninger. Men det er så godt som umuligt at få kommunen i tale.
Næste møde i Borgerlauget bliver den 29. august 2022, kl. 19.30, på Veksø Kro.

19. maj 2022

Marianne S. Lønning
Referent

Borgerforeningen
Brøndsted
Byrgesens Vænge
Bøgebakken
Dyrehaven
Gartnerhaven
Kelsted
Kelstedgaard
Kildebo
Lyspunktet
Skibsted (AB)
Skibsted (GR)
Skibstedgård
Troldholm
Troldholm II
Troldholm III
Veksølund
Oldermand
Kasserer

Per Gudmundsen
Ole Hovøre
Helle Esbensen
Merete Skrydstrup – afbud
Ingrid Bay – afbud
Finn Lustrup
Nicolai Bach Sørensen, nyt medlem (observatør indtil videre)
Lotte Andersson
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Sinne Munck Eliasen, nyt medlem
Karen A. Forsting (Oldermand)
Mogens Nielsen – afbud
Susanne Halberg
Solveig Celik
Freddy Hansen
Tina Lykkegaard – afbud
Karen A. Forsting
Marianne Lønning (referent)

