Referat fra bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug:
Mandag den 24. oktober 2022 kl. 18.30
Mødet afholdtes på Veksø Kro, Veksø Bygade.

Bestyrelsesmødet indledtes med fællesspisning kl. 1830.
Menu:Italiensk buffet med vand og vin. Alle udtrykte
deres tilfredshed med traktementet.

Bestyrelsesmøde ca. kl. 19:30
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter til eventuelt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. august 2022
Referatet blev godkendt.
3. Siden sidst
• Skrivelse til Egedal Kommune vedr. rundkørsel og biodiversitet
Det foreslås, at der nedsættes en udvalg, der foretager en rundtur for at kigge på udvalgte
steder, hvor Egedal Kommune har udlagt jord til biodiversitet samt eventuelt at fotografere
disse som materiale til et møde om sagen. Frem for alt ønsker Borgerlauget fremover at
indgå i drøftelser af projekterne med kommunen på et tidligt stadie.
Deltagere til arbejdsgruppen er: Karen, der indkalder Finn, Susanne samt Bjarne fra
Brøndsted, der er ekspert på området
• Skrivelse til Egedal Kommune vedr. adgangsforhold mm. til Brøns Mose
Skrivelsen er afsendt til kommunen med kopi til Christian Jonsen. Formålet er en afklaring af
de primære problematikker: fr adgang til naturen, bestemmelser vedrørende hundeluftning,
vedligeholdelse af området, de juridiske aspekter og korrektion af de tidligere kommunale
afgørelser vedrørende området.
4. Status mht. sekretærsituationen
Vi skal tale om der er ideer eller nyheder mht. ny sekretær fra næste år?
Der var ingen af de tilstedeværende, der ønskede at melde sig som sekretær. Vi afventer
Marianne, som muligvis vil påtage sig arbejdet.
5. Planlægning af juletræstændingen den 26.-27. november
Vi skal have planlagt årets juletræstænding
Der blev taget en ny beslutning vedrørende juletræet: foruden lys i stjernen skal hele træet
oplyses i julemåneden. Der anskaffes og installeres timer, så tænd og sluk oplysningstidspunkter
kan anvendes. F.eks. kl. 16.00 – 22.00 samt måske et tidlig morgen-tidsrum? Kim sørger for
timer.
Der vil være brug for lidt flere julemænd, da Finn ophører i denne rolle. Finn kontakter Tim og
Mogens kontakter Poul N. fra fastelavnsklubben for at høre om nogen kunne tænke sig jobbet.
Vagtposter ved hestevogn: Susanne, Solveig og Lotte er standby.

Ingrid, Marianne, Randi sammen med Helene, Helenes svigermor, Liva og Rosa står for
arrangementet i Kroen. Ingrid aftaler vareindkøb med Rema og sørger for afhentning og
tilbagelevering af overskuddet. I lighed med sidste år er traktementet gratis.
Karen sørger for pressemeddelelse og plakater samt fremskaffer lydanlæg fra hallen.
6. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
• Forskønnelsesgruppen
Gruppen har fået nedgravet 1105 blomsterløg. Der vil værre flere steder end før i Veksø,
hvor man kan nyde forårets komme. I 2023 ønsker udvalget en bevilling på 3000 kr. til
blomsterløg. Der er lagt løg ved daginstitutionerne, hvilket vakte en stor interesse hos
børnene, der gerne deltog.
• Genopretning af søen ved skolen
Intet nyt.
• Petanquebanen
Den ser stadig godt ud
• Brøns Mose
Se ovenstående
•
•
•
•
•
•

Trafikgruppen
Finn arbejder med kommunen om sagen om vedligeholdelse af Bjørnebakkestien
Affaldsgruppen
Per har givet udtryk for en god kampagne.
Flaglauget
Alt er ok.
”Velkommen til Veksø ”-materiale
Intet nyt
Juletræsfesten
S e ovenstående

7. Eventuelt
• Ingen udvikling i Landsbyrådet. Rådet bør ikke nedlægges men betragtes som ”hvilende”.
Kommunen har indkaldt til fokusmøde.
• Årshjul er på vej
• Status vedrørende mødelokalerne i Hallen. Skolen har været nødsaget til at inddrage det
store lokale til undervisning af 6.klasserne. Finn har været til møde med Peter Høybye
vedrørende muligheden for at inddrage det mindre lokale til mødelokale. Dette er gået i
orden og dette lokale vil fremover på lige fod kunne bookes i kommunens bookingsystem af
Egedals foreninger. Der forestår et oprydningsarbejde i lokalet. Fin har anmodet om
assistance og mange fra Borgerlauget har allerede meldt sig til at deltage i arbejdet den
17.112022 kl.1930.
• NÆSTE MØDE I BORGERLAUGET BLIVER DEN 9.1.2023 kl. 19.30 PÅ KROEN I VEKSØ (er
booket)

Borgerforeningen Per Gudmundsen afbud + Kitta Mouritzen til
stede
Ole Hovøre til stede
Brøndsted
Byrgesens Vænge Helle Esbensen til stede
Merete Skrydstrup afbud +Lone Baron til
Bøgebakken
stede
Ingrid Bay (referent)til stede
Dyrehaven

Gartnerhaven
Kelsted
Kelstedgaard
Kildebo
Lyspunktet
Skibsted (AB)
Skibsted (GR)
Skibstedgård
Troldholm
Troldholm II
Troldholm III
Veksølund
Oldermand
Kasserer

Finn Lustrup til stede
Nicolaj Bach Sørensen
Lotte Andersson til stede
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
afbud
Sinne Munck Eliasen til stede
Karen A. Forsting (Oldermand)til stede
Mogens Nielsen til stede
Kim Laulund til stede, Susanne Halberg til
stede
Solveig Celik tilstede
Freddy Hansen til stede
Tina Lykkegaard til stede
Karen A. Forsting til stede
Marianne Lønning afbud

Mødeindkaldelse til fællesspisning og bestyrelsesmøde:
Mandag den 24. oktober 2022 kl. 18.30
Mødet afholdes på Veksø Kro, Veksø Bygade.

Bestyrelsesmødet indledes med fællesspisning kl. 18:30
Bestyrelsesmøde ca. kl. 19:30
Dagsorden
9. Godkendelse af dagsordenen

10. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. august 2022
11. Siden sidst
• Skrivelse til Egedal Kommune vedr. rundkørsel og biodiversitet
• Skrivelse til Egedal Kommune vedr. adgangsforhold mm. til Brøns Mose
12. Status mht. sekretærsituationen
Vi skal tale om der er ideer eller nyheder mht. ny sekretær fra næste år?
13. Planlægning af juletræstændingen den 26.-27. november
Vi skal have planlagt årets juletræstænding
14. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
• Forskønnelsesgruppen
• Genopretning af søen ved skolen
• Petanquebanen
• Brøns Mose
• Trafikgruppen
• Affaldsgruppen
• Flaglauget
• ”Velkommen til Veksø”-materiale
• Juletræsfesten
15. Eventuelt
•

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
Ingrid Bay (referent)
Finn Lustrup
Nicolaj Bach Sørensen
Lotte Andersson
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Sinne Munck Eliasen
Karen A. Forsting (Oldermand)
Mogens Nielsen
Kim Laulund, Susanne Halberg
Solveig Celik
Freddy Hansen
Tina Lykkegaard
Karen A. Forsting
Marianne Lønning

