Veksø Borgerlaug
Referat fra møde i Borgerlauget den 28. august 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
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant)
Rene Olsen
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 afbud
Søren Andersen afbud
Jacob Sterling
Marianne Lønning

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
3. Siden sidst
Hjemmesiden har været hacket. Vi får den på benene igen for en mindre sum
takket være en god forbindelse i IT-verdenen.
Tasja har været til møde i Landsbyrådet, hvor en repræsentant for OK-fonden
fremlagde et interessant forslag om bofællesskaber for ældre. Fonden vil
gerne i dialog om økonomien også med kommunen. Næste møde i
Landsbyrådet er planlagt, og der satses fremover på en mere regelmæssig
møderække. Borgerlauget skal ikke betale kontingent. Tasja har allererede
udsendt referat fra mødet den 22.8.2018. til alle i Borgerlauget.
4. Veksø Juletræ
Huskeliste og køreplan fremsendes snarest.
5. Arbejdsgrupperne
• Petanquebanen:Renovering af petanquebanen er en stor succes. Banen
benyttes flittigt. Stamper og afretter forefindes. Karen F. sørger for
kugleopsamler.
• Forskønnelsesgruppen: har foråret igennem indsamlet blomsterløg til
nedgravning. Finn vil sørge for indkøb af ekstra løg for de penge, der er
bevilget til formålet. Der bedes om assistance til selve nedgravningen,
der max. vil tage nogle timer en skøn efterårsdag. Veksøs Borgere har
været positive over for tiltaget, men nogle har kritiseret de
løgarrangementer kommunen har nedsat.
• Trafikgruppen: Per ser på planerne, og kommer med forslag til
opnåelige projekter. Der er sket noget i løbet af sommeren, men der
mangler lys på cykelstien Smørumnedre – Veksø. Der ønskes
hastighedsbegrænsninger på udvalgte steder.
• Flaglauget: fungerer fint.
• Brøns Moseudvalget: Et medlem af ejerforeningen Dyrehaven havde
rettet henvendelse til Borgerlauget om en sum penge, således at der
kunne købes ekstra mad til fårene, som man mente sultede i tørken. En
opringning til Djurhuus afslørede, at det heldigvis ikke var nødvendigt,

da fårene fik al den næring, de skulle have af ham. Gode tilbud om
æbler blev ligeledes afvist, da fårene ikke kan tåle dem.
6. Ny oldermand
Det blev vedtaget, at Karen Forsting træder ind som konstitueret oldermand
indtil næste repræsentantskabsmøde i foråret, hvor det formelle
oldermandsvalg af Karen vil ske. Karen og Jacob aftaler et møde for at
foretage en overtagelsesforretning. Der arbejdes med at finde en anden
løsning på masseudsendelse til medlemmerne i stedet for group-spaces.
7. Eventuelt
• Vi har p.t. 40.000 kr. stående på vores konto. Efterladende
ejerforeninger er blevet rykket for deres gebyr til Borgerlauget.
• Der udspandt sig en livlig drøftelse af fa. Brønnum og Fliess’s rapport
om bedre og billigere udnyttelse af kommunens lokaler ved
multifunktion af kvadratmetermassen. Borgerlauget deltager gerne
som en konstruktiv samarbejdspartner i forhandlingerne.
• Veksø Revyen ”Lokummet brænder” finder sted den 2 +4+9+10
november i år.
• Næste møde i Borgerlauget finder sted den 12. november 2018 kl.
19.30 på Korshøj 135. Et af dagsordenspunkterne er budgetønsker til
2018.

