Borgerlaugets bestyrelsesmøde den. 22 januar 2018 kl. 19.30 i Fælleshuset Korshøj
135, Veksø
Referat
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den
Godkendt med følgende rettelse af julemændenes navne: : Ole Suhr, Poul Neumeyer, Tim
Rasmussen, Finn Lustrup.

3. Siden sidst
Juletræsfesten/juletræstændingen
Juletræsfesten og juletræstændingen var en stor succes med et fint fremmøde. Juletræet
var meget flot, og Erik tændte juletræslysene p.v.a. Jacob. Bestyrelsen var enige om, at der
skal holdes en kort tale i forbindelse med tændingen. Næste år kan vi få et gratis træ via
Brøndsted. Det har vist sig nødvendigt, at udarbejde en huskeliste i forbindelse med
juletræstændingen for at sikre succes med arrangementet. Jacob og Helene vil forsøge at
finde Karens tjekliste, der yderligere skal suppleres med:
Lydanlæg, annonce på face-book, der skal gemmes lidt slik fra julemandskurvene til mindre
børnekriser.
Evaluering af vælgermødet
Vælgermødet gik over al forventning. Der var en god stemning, og mange af byens borgere
var mødt frem. Ideen med at indlægge en pause, så de opstillede kandidater kunne mingle
med de øvrige deltagere ved bordene, var en god idé. Drikkevarer var gratis for deltagerne,
så Susanne og Hans Erik har nyberegnet behovet for drikkevarer. Louis var en fin ordstyrer.

4. Planlægning af repræsentantskabsmødet 26. februar 2018 kl. 18.00 i Fælleshuset,
Korshøj 135
Regnskab for 2017 og budget for 2018 er udarbejdet
Der havde indsneget sig nogle småfejl, der efterfølgende er blevet justeret, og budget og
regnskab vil snarest blive sendt til revisorerne.
Gennemgang af udkast til beretning for 2017-2018
Beretningen blev gennemgået. De mindre rettelser vil blive foretaget.
Bestyrelsen vil gerne have fremsendt indbydelse til Nytårskuren på skolen.Vedrørende
søen ved skolen ønskes det, at borgerlauget går i dialog med kommunen om søens fremtid.
En mulighed kunne være at lægge søen ind under Brøns Mose udvalget.

Kandidater
Til tillidsposterne:
Oldermand/ formand
Viceoldermand/
næstformand
Kasserer
sekretær
revisor
revisorsuppleant

Nuv. Jacob
Nuv. Erik

genopstiller
genopstiller

Nuv. Marianne
Nuv.Ingrid
Nuv.Finn
Nuv. Bjarke

genopstiller
genopstiller
genopstiller
genopstiller

Af hensyn til de praktiske gøremål udsender Jacob en doodle til repræsentantskabsmødet
for at få overblik over, hvormange, der kommer. Marianne bedes booke lokalet til
repræsentantskabsmødet.
5. Borgerlaugets arbejdsplan for 2017 – 2018
Kort diskussion af punktet m.h.p. justeringer
Borgerlauget fandt ikke behov for yderligere justeringer.

6. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
Forskønnelsesgruppen
Finn vil tjekke hos den nye leder Martin af REMA 1000, at aftalen om modtagelse og
opbevaring af borgernes løgplanter stadig står ved magt. Gruppen fik på mødet bevilget
2000 kr. til yderligere indkøb af løg til formålet. Det undersøges, om det er muligt at udvide
projektet med de smukke forårsbede med tilplantning af japanske kirsebærtræer på
udvalgte steder.
Genopretning af søen ved skolen
Se punkt 4.
Petanquebanen
Udgiften til stenmel til forbedring af banen undersøges.
Brøns Mose
Brøns Mose udvalget afholder årets første møde den 8.2.2018. Via Michael har deltagerne
fået tilsendt materiale fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende
Værebrofredningen. Her indgår også en sti rundt om Brøns Mose, og dette emne vil også
blive drøftet. Borgerlaugets ønske om, at Brøns Mosegruppen fremover kan behandle
spørgsmål og problemer vedrørende søen ved skolen vil blive forelagt.
Trafikgruppen
Der kan nu konstateres lys på skolestien og på stien langs Skibstedgård. Forslaget om, at
Lærkebækvej skal asfalteres møder nogen lokal modstand. Sagen om P-pladserne ved
Skibstedgård er endnu ikke afklaret. Det foresloges, at gruppen tager sig af sagen om

regulering af parkering i bygaden. Der bør endvidere ske en opmaling af hajtænder samme
sted.
Andre
Affaldsgruppen ønsker at indgå som en arbejdsgruppe under Borgerlauget.
Affaldsgruppen gør opmærksom på, at der er affaldsdage 2 gange årligt, og at
førstkommende dag ligger i april 2018.
Introdag for nye tilflyttere og andre interesserede borgere finder sted den 11.3.2018 kl.
14.00 – 17.00

7. Eventuelt
Intet.

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

Per Gudmundsen og Helene Pedersen
Ole Hovøre
Helle Esbensen (ikke tilstede)
Tasja Toft og Bjarke Larsen
Ingrid Bay (referent)
Majken Rømer (afbud)
Finn Lustrup
Mikael Hilge
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Karen Forsting
Roland Rasmussen (afbud)og Mogens Nielsen
Lizette Koefoed og Kim Laulund (afbud)
Susanne Frølich
Karen Bøgh Christensen
Søren Andersen (ikke tilstede)
Jacob Sterling

Kasserer

Den 24.1.2018/IBay

Marianne Lønning

