Veksø Borgerlaug
Referat fra møde i Borgerlauget den 14. maj 2018 kl 18.00 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
Kasserer

Per Gudmundsen
Ole Hovøre afbud
Helle Esbensen
Tasja Toft ,
Ingrid Bay (referent)
Majken Rømer afbud
Finn Lustrup
Mikael Hilge afbud
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Karen Forsting
Roland Rasmussen afbud, Mogens Nielsen
Lizette Koefoed (afbud), Kim Laulund, Julie
Sodemann
Susanne Frølich afbud, Henrik Falche,
Benjamin Buemann afbud
Karen Bøgh Christensen
Søren Andersen afbud
Jacob Sterling ikke til stede
Marianne Lønning

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater fra Repræsentantskabsmødet den 26. februar
2018 samt Borgerlaugsmødet den 22. januar 2018
Begge referater blev godkendt.

3. Siden sidst
Petanquebane: Frivillige har efter aftale lagt stenmel på petanquebanen.
Borgerlauget har doneret 3.000 kr. til indkøb af stenmel. Petanquebanens
genopretning er en stor succes.
Medlemsarrangement: Der var kun få borgerdeltagere til
medlemsarrangementet, men en god oplevelse for de deltagende foreninger.
FDF har nu fået lokaler i Sognehuset. Medlemsarrangementet vil blive
gentaget næste år og kan måske slås sammen med foreningsmødet.
Affaldsindsamling: 21 voksne og 5 børn i Veksø indsamlede 310 kg affald.
Totalt blev der i Egedal indsamlet 1382 kg. Vejret var med arrangementet. Til
næste år indkøber Per et passende antal opsamlingsgribetænger og
”knophandsker” til deltagerne.
Aktive landsbyer: Møde på Rådhuset i marts.

4. Opdateret arbejdsplan
Ingen forslag om ændringer til den gældende arbejdsplan.

5. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
Forskønnelsesgruppen: Løggruppen er i gang med arbejdet i samarbejde med
REMA.
Brøns Mose udvalget: Sidste møde var markvandring. Der er ingen bjørneklør
af betydning tilbage, hvor fårene kan komme til. Værebro Åfredning har
udlagt en sti rundt om mosen, der skal belægges med groft grus. Selve
placeringen skal ske i samarbejde med lodsejerne. PT er arbejdet med stien
udskudt til 2019. Udvalget vedtog, at der i forbindelse med en markvandring i
foråret kun afholdes 1 årligt møde.

Trafikgruppen: Positivt svar på trafikbrevet. Cykelstien til Stenløse er oplyst.
Per ser på planen og kommer med forslag til trafikgruppen om opnåelige
sager.

6. Eventuelt
Finn har haft kontakt til en bachelorstuderende landskabsarkitekt vedrørende
et muligt projekt om fællesskaber. Vil få tilsendt opgaven til inspiration.
DSB’s bygning ved Kelsted er dækket af grafitti. Der bør skrives til DSB via
kommunen om sagen.
Vi har nogle problemer med mailing-listen. Jacob bedes sende listen med
selve mailingadresserne.
7. Næste møde
Næste møde finder sted den 28. august 2018 kl. 19.30, hvor vigtigste punkt vil
være Karens overtagelse af oldermandsopgaverne efter Jacob.
Mødet kunne finde sted i Korshøj 135, hvis Marianne kan booke lokalet.
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