Referat fra Bestyrelsesmøde:
Mandag den 29. august 2022 kl. 19.30
Mødet afholdtes på Veksø Kro, Veksø Bygade.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. maj 2022
Referatet blev godkendt.
3. Fremlæggelse af projektplaner om ombygning af Veksølund
4. Marianne og Søren fortalte om planerne for ombygning af Veksølunds længer og stuehus til ialt
6 lejligheder på henholdsvis 150 og 190 kvadratmeter. Det er ønsket at man kan bevare det
ydre præg. Der er også indtænkt en mulighed for en fælles p-plads.
Kommunen er positivt indstillet, men lokalplanen skal ændres med et eventuelt tillæg.
Borgerlauget var glad for henvendelsen og af venter nærmere.
5. Siden sidst
• Evaluering - ferniseringen af bronzestatuerne den 10. juni
Ferniseringen var ikke så velbesøgt, som man kunne ønske, men såvel børn som voksne har
taget godt imod bronzestatuerne og er glade for dem.
• Evaluering – Veksø Byfest lørdag den 20. august
• Det var en hyggelig fest med mange deltagere, men der kunne godt være flere stande. Der
skal også tænkes over at forbedre traktementet.
Med henblik på kommende Byfester gøres der opmærksom på, at der bør udarbejdes en
standardplan for opstilling af stande. Der var forslag om at ændre navnet Byfest til marked.
Det overvejes.
Børnebanko i hallen var en stor succes. Det overvejes, om man kan genoptage traditionen
med børnedyrskue.

6. Status - filmen om Veksø
Evaluering af processen og selve filmen samt drøftelse af formidling og anvendelsen af filmen.
Filmen er meget fin og indholdsrig. Den får vist Veksøs mange facetter til trods for, at den kun
varer ca. 3 min.
Filmen bliver lagt på Veksøs hjemmeside og på de sociale medier.
7. Fjernvarme i Veksø, herunder planlægning af borgermøde
Orientering og drøftelse af evt. ny status og forberedelse af borgermøde.
Egedal er i færd i færd med at udarbejde en plan, men det vil vare længe før planen er er
færdig. Der er mange uafklarede ideer og muligheder. Den skrivelse Per og Marianne har
udarbejdet lægges på facebooksiden.
8. Drøftelse vedr. biodiversitet i Veksø, herunder status mht. rundkørslen
Drøftelse af hvad Veksø Borgerlaug kan og vil i relation til biodiversitet i Veksø, herunder
drøftelse af rundkørslen.

Den nuværende beplantning på rundkørslen bør nedlægges og ændres i samarbejde med
Borgerlauget. Vi foreslår, at beplantningen kommer til at bestå af græs, blomstrende planter og
løgplanter. Der skrives til Teknik og miljø om høring om yderligere biodiversitet.
Vi har ikke som tidligere haft besøg af Cirkus Arli i år. Karen kontakter cirkus Arli for at vejlede
dem i tilkørselsforholdene.
9. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
• Forskønnelsesgruppen
Det har været et flot forår med mange smukke løgplanter, især påskeliljer. Finn vil igen
indkøbe blomsterløg og nedgrave dem sammen med arbejdsgruppen.
•
• Genopretning af søen ved skolen
Karen har skrevet et brev til kommunen, men har endnu ikke modtaget svar. Der hersker
nogen tvivl om, hvorvidt denne ”sø” altid har eksisteret.
• Petanquebanen
Intet nyt. Den er Banen er pænt holdt
• Brøns Mose
Der har været afholdt møde i gruppen, hvor Rikke Honoré deltog som repræsentant for
Dyrehaven i stedet for lise Magnusson. Karen har herefter udarbejdet et brev til kommunen.
Brevet udsendes til repræsentanterne i Borgerlauget.
• Trafikgruppen
Per havde måttet melde forfald til møde om de kommende ønsker til trafikforbedringer.
Under punktet diskuteredes muligheden for afmærkning af cykelsti på Maglehøj Alle, så
cyklister og fodgængere kan færdes sikkert.
• Affaldsgruppen
Per kunne meddele, at der er lokal efterårsindsamling den 17.9.2022 og landsindsamling
den 26.3.3023.
• Flaglauget
Intet nyt.
• ”Velkommen til Veksø ”-materiale
Intet nyt.
• Juletræsfesten
Marianne havde meddelt, at der p.t. er 69.000 kr. på vores konto, hvorfor hun foreslog, at
traktementerne på kroen igen i år blev gratis for børn og voksne. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
Marianne står for aftalen om hestevognskørsel
Erik og Finn tager sig af anskaffelse af juletræ og vognmandskørsel.
Lys til juletræ samt stjerne sørges der også for.
Holdet i kroen består af Randi, Marianne og Ingrid. Ingrid spørger Helene og svigermor om
deltagelse på holdet. Andre er også velkomne.
10. Eventuelt
Borgerlaugets nye Roll-up skilt blev præsenteret. Det kan bruges til specielle anledninger.
Den 15.9. er det 80 årsdagen for Veksøhjelmenes tilsynekomst ved tørvegravning i Brøns Mose.
Der forhandles om de kan udlånes fra nationalmuseet i denne anledning til udstilling i Veksø.
• Planlægning af spisemøde?
Den 24.10 afholdes næste møde i Borgerlauget. Det er et spisemøde. Deltagere i mødet skal
tilmelde sig spisning senest i uge inden mødet.

Ingrid sammensætter og bestiller en menu på 2 retter til mødet hos Smagfuld.
Vi håber, at Erik vil sørge for drikkevarer
Alle deltagere medvirker til borddækning, oprydning og opvask
11. 30.8.2022/Ibay
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