Veksø Borgerlaug
Referat fra møde i Borgerlauget den 12. november 2018 kl 19.30 i
Korshøj 135

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

Per Gudmundsen
Ole Hovøre kom senere
Helle Esbensen
Tasja Toft afbud
Ingrid Bay (referent)
Majken Rømer
Finn Lustrup
Mikael Hilge
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Rene Olsen afbud
Karen A.Forsting (fung. Oldermand)
Mogens Nielsen
Kim Laulund, Julie Sodemann, Susanne
Halberg
Susanne Frølich
Karen Bøgh Christensen afbud
Søren Andersen
Marianne Lønning (kasserer)

Bestyrelsesmøde den 12. november 2018 i Fælleshuset, Korshøj 135
Referat.
Borgerlauget ønskede som det første inden mødet at udtrykke en stor tak til Lizette Koefoed for
29 års tro deltagelse i Borgerlauget. Lizette har ønsket at stoppe som medlem af Borgerlauget. Vi
er meget taknemmelig for hendes store interesse for lauget og dets arbejde og ønsker hende alt
godt fremover.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29.august 2018
Referatet blev godkendt.
3. Siden sidst
 Den 4.10. blev der afholdt borgermøde om kommunens affaldsplan. Der var et fint
fremmøde, der iblandt også medlemmer fra Borgerlauget. Det er en meget
ambitiøs plan med yderligere sortering af affald. Det kunne dog konstateres, at
borgerne i Egedal afhængig af adresse stadig er på meget forskellige niveauer i
forbindelse med affaldshåndtering. Der vil fra kommunens side i tur og orden blive
rettet henvendelse til den enkelte grundejerforening, når de pågældende matrikler
skal videre i processen.
 Angående hjemmesiden, gjorde Erik rede for et brev fra one-com, opdatering vil ske
i december. Erik håber på en nemmere opdatering fremover.
 Den 25.10. blev der afholdt planlægningsmøde m.h.p. borgermøde om kommunens
forslag til en ny Planstrategi. Den 15.11. handler det om landsbysamfundene. Der
vil også blive indkaldt til møde i januar om pendling og busser. Repræsentanter fra
lauget deltager i mødet den 15.11.
 Den 22.10. var der indkaldt til møde på rådhuset om fritidslivets brug af
kommunens lokaler set i lyset af skolelukninger og de ideer til ændret brug af
lokalerne, som fremlægges i Brøndum & Fliess rapporten.
 På baggrund af oplysning om Stenløse Vandværks fusion med vandværket i Furesø
har Ingrid forhørt sig hos StenLøse-Veksø Vandværk, om dette kan få indvirkning på
dette vandværk, men det skulle ikke være tilfældet.
4. Juletræstænding
Der ser ud til at være tjek på arrangementet. Opdateret skema vedlægges referatet.
5. Drøftelse af budget 2019
Budgettet blev gennemgået af Marianne, uden at det gav anledning til bemærkninger ud
over, at der mangler betaling for group-spaces. Det blev derfor vedtaget, at budgettet
sættes på førstkommende repræsentantskabsmøde.

6. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
 Petanquebanen fungerer perfekt. Karen A.F. ønsker at donere en kugleopsamler,
som hun vil overrække til arbejdsgruppens repræsentant på næste møde.
 Forskønnelsesgruppen har styr på de indsamlede blomsterløg, men har ikke kunnet
supplere dem med friske løg fra REMA. Helle og Finn vil indkøbe løg og lupiner på
en planteskole.
 Trafikgruppen har intet hørt fra kommunen som svar på brevet. Per gennemgår
listen m.h.p. påmindelser.
 Flaglaugets skilt på tavlen er udskiftet p.g.a. behov for navneændring.
 Brøns Mose udvalget har ikke holdt møde, og fårene er vendt tilbage til deres base
hos Djurhuus.
 Egedal Landbyråd: Finn er valgt til suppleant i Landbyrådet. Tasja orienteres.
 Affaldsgruppen: Per kan fortælle, at Danmarks Naturfrednings opsamlingsdag finder
sted den 31.3.2019.
7. Eventuelt
Næste møde i Borgerlauget finder sted den 14.1.2019 kl. 19.30 på Korshøj 135.
Repræsentantskabsmødet finder sted den 25.2.2019 kl. 18.00 Korshøj 135. Vi starter med
mødet og spiser derefter smørrebrød.
Det foreslås, at Borgerlaugets eget spisemøde finder sted på første møde efter
sommerferien.
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