Referat fra Bestyrelsesmøde
den 13. januar 2020 kl. 19.30 i Fælleshuset Korshøj 135, Veksø
Referat
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med følgende ekstra punkter under eventuelt:
Udbygning syd for banen v. Per. Status på hjemmesiden v. Karen F., Forslag om
”hundeskov” v. Ole H.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. november 2019
Referatet den 18.11.2019 blev godkendt.
3. Siden sidst
• Juletræsfesten/juletræstændingen, evaluering
Juletræet var smukt. Desværre bevirkede den megen regn, vi også modtog i
december, at lyset på træet gik ud de sidste dage. Næste år arbejdes der med en
bedre sikring af samledåserne til lyskæderne. Træet er nu fjernet.
Formanden holdt en flot tale, og lydanlægget fungerede fint, så også Mogens kunne
høres, når han sang julesangene. Hestevognskørslen fungerede også godt.
Der var pænt besøg inde i krostuen til æbleskiver/gløgg/cacao/juice o.s.v. Vi er nu
ved at pejle os ind på det nødvendige kvantum varer, således at der ikke skal
returneres så meget.
Julemændene var som sædvanlig populære og fik hurtigt udsolgt af de store
mængder slik til børnene.
•

Affaldshåndtering, status og briefing ved Ole Hovøre
Ole havde forberedt sig ved at tale med bl.a. Ingela Karlsson, som havde tilbudt at
være til stede ved et senere møde for også at orientere Bylauget.
I E-boksen kan man med fordel læse ”Nytårsbrev om affald”. Der også nyheder at
hente under Egedal sorterer – kuber til emballageaffald.
Der vil stadig være stor forskel på sorteringsmulighederne i Egedal Kommune. Der
er ikke afhentningskapacitet til stede til at uddele flere fler-rums bokse til
husstandene, idet det kræver særligt konstruerede renovationskøretøjer, der er
meget dyre i anskaffelse for renovationsfirmaet. Det er heller ikke alle veje i
kommunen, der er velegnede til de store og tunge køretøjer.
Man vil fra kommunens side vurdere løsningsmuligheder. Der vil også ske en
vurdering af de særlige udfordringer, der er på Katholm og Hesselholm.
Der er forlydender om, at det fremover vil blive forbudt at sortere i 4kammersystemet af hensyn til de gældende konkurrenceregler inden for EU.
Man kan konkludere:
o Borgerlauget kan intet gøre bortset fra at holde medlemmerne orienterede.
o Borgerlauget har noteret sig placeringen af de nye kubestationer og ønsker
at påpege, at der skal ske tømning af disse oftere end tidligere for at sikre,
at affaldet ikke hober sig op på veje og pladser.

•

Fibernet, status
Karen har endnu ikke modtaget noget på skrift fra udbyderen, men har talt med
Søren Møller om baggrunden for Veksø Antenneforenings umiddelbarts afvisende
holdning til etablering af fibernet. Egedal Fibernet arbejde p.t. på
fibernetsituationen i Ganløse, hvorfor vi afventer.

•

Hjertestarterkurser, status
Karen har erfaring med de gratis kursustilbud fra sin arbejdsplads. Det er enkelt at
få en aftale. Tilbuddet skal så vidt muligt koordineres med hjerteløberne. Der kan
sædvanligvis være ca. 15 personer på et kursus, og det enkelte kursus er kun af 30
minutters varighed varighed.
Det blev besluttet, at Finn finder en mandag eller onsdag ultimo marts, hvor kroen
er ledig og booker den til 3 på hinanden følgende kurser samme dag. Tilbuddet om
hjertestarterkursus gives til borgere i Veksø, som kan tilmelde sig et af de 3 kurser.
Karen bestiller herefter kurserne, der skal annonceres bredt i Veksø, og hun
modtager også tilmeldinger.

•

Forsikring, status
Vi afventer fortsat Kims orientering og fortsætter den nuværende ordning.

•

Håndtering af elladebiler, status
Der arbejdes med sagen i Brøndsted. Foreløbig erfaringsopsamling kan ses på
Brøndsteds hjemmeside. Punktet tages op senere.

4. Planlægning af repræsentantskabsmødet 24. februar 2020 kl. 18.00 i Fælleshuset,
Korshøj 135
Regnskab for 2019 og budget for 2020 er udarbejdet.
Marianne fremlagde det reviderede regnskab for 2019, der blev vedtaget.
Marianne forelagde dernæst budgettet for 2020. Der var ønske om at opjustere beløbet til
Genforeningsarrangementet til 5.000 kr., hvilket blev vedtaget.
Gennemgang af udkast til beretning for 2019-2020 samt informationsbrev.
Andre bemærkninger og oplysninger:
• Der er nu mulighed for at søge midler fra Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til

•
•
•
•

projekter og arrangementer (f.ex. Genforeningsarrangementet). Der vil være to
ansøgningsrunder i 2020 og fristen for første ansøgningsrunde er 1. februar
2020. Ansøgning skal sendes til kulturogfritid@egekom.dk. Arbejdsgruppen vil
forsøge denne mulighed.
Per meddelte, at der var bevilget penge fra en fond til indkøb af projector,
hvorfor dette ønske ikke skulle bevilges af Borgerlauget.
Udkast til beretningen blev godkendt med få rettelser. I informationsbrevet
rettes til 17 foreninger i Borgerlauget.
Desværre er viceoldermanden forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet.
Man vedtog at afholde repræsentantskabsmødet i Veksø Pizzaria. Mødet afholdes
kl. 18.00. Der er indledende madbestilling, og derefter er der spisning ca. kl.

19.00. Ingrid bestiller lokalet. Foreningernes repræsentanter sender tilmelding
til møde og spisning til Ingrid på ingrid.bay@youmail.dk.

•

Kandidater til tillidsposterne:
Oldermand/ formand
Viceoldermand/ næstformand
Kasserer
Sekretær
Revisor
Revisorsuppleant

Nuv. Karen A. Forsting
Nuv. Erik Lykke Jørgensen
Nuv. Marianne Lønning
Nuv. Ingrid Bay
Nuv. Finn Lustrup
Nuv. Tasja Toft er ikke længere
kandidat. Per Gudmundsen stiller
op

5. Borgerlaugets arbejdsplan for 2020 – 2021
Diskussion af det fremsendte forslag til revideret arbejdsplan m.h.p. justeringer.
Arbejdsplanen blev vedtaget, dog omformulerer Karen punktet omkring trafikkens flow i
Veksø. Udbygning på den tomme grund ved stationen bortfalder.
6. Planlægning af markeringen den 14. juni 2020 af genforeningen i 1920
Drøftelse af ideer og afklaring af den videre proces.
På vegne af arbejdsgruppen vedrørende arrangementet den 14.6.2020 fremlagde Finn et
foreløbigt arbejdsprogram bl.a. bestående af:
• Optog i tidsrelevante dragter
• Rejsning af portal i forbindelse med genopførelse af begivenhederne i 1920
• Borgmester Karsten Søndergaard spørges, om han vil påtage sig rollen som
Christian X
• I bekræftende fald, skal der fremskaffes en uniform og en lille pige. Lån af hest er
aftalt.
• Taler ved Karen og forhåbentlig borgmesteren
• Veksø synger og forhåbentlig Veksø Skoles kor fremfører sønderjyske sange. Karen
kontakter Veksø Skole for at afklare, om hvorvidt og i så fald hvordan Veksø Skole
og Veksø Skolekor kan deltage
• Miniorkester
• Der opstilles telte på Grønningen, hvor man mod betaling kan deltage i ”sønderjysk
kaffebord”
• Der udarbejdes en liste over frivillige kagebagere til kaffebordet. Susanne og Ingrid
har forlods meldt sig
• Karen og Finn vil søge puljemidler til arrangementet j.f. pkt. 4
• Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Foreningen Norden, Veksø
Fastelavnsklub, Borgerlauget, Stenløse Historisk forening og VAT 85.

7. Meddelelser fra arbejdsgrupperne
Forskønnelsesgruppen
Intet nyt.
Genopretning af søen ved skolen
Per har talt med Kåre. Memo fra Kåre blev uddelt på mødet. Karen udarbejder brev til
Egedal Kommune, hvori konklusionen er, at enten genetableres en sø, eller også
nedlægges og udjævnes det nuværende vandhul, hvorved skolen kan lægge arealet til den
nuværende legeplads.
Petanquebanen
I forbindelse med lugning på banen blev det opdaget, at stamperen mangler. Den
efterlyses på 3670Veksø.
Brøns Mose
Intet nyt
Trafikgruppen
Bo Vesth har ikke reageret på vores henvendelse. Per kontakter ham og rykker for svar. Det
foreslås, at der afholdes et statusmøde med opfølgning på ”de nemme ting”.
Der var endvidere en drøftelse af trafikken på Veksø Bygade, hvor der opleves problemer
med parkerede biler og høj hastighed.
Affaldsgruppen
I forbindelse med den årlige opsamlingsdag for skrald i naturen er Danmarks
Naturfredningsforening fremkommet med et nyt ønske gældende for i år om en særlig
optælling af plastskrald. Vi er betænkelige ved dette ønske, da det rent praktisk kan være
uoverkommeligt at administrere for de frivillige. Indtil videre gør vi derfor intet i sagen.
Flaglauget
Intet nyt.
Velkommen til Veksø materiale
Det af Karen udarbejdede tekstforslag til mobil roll-up reklamesøjle om Veksø Borgerlaug
blev omdelt på mødet. Der modtages gerne tilbagemeldinger.
8. Eventuelt
• Per: Den 16.1.2020 forelægges Boligudflytningsplanen (Planudvalget) vedrørende
boliger syd for banen. Det planlagte antal boliger i perioden 2024 – 2034 er steget
fra 65 til 200.
• Karen:Hjemmesiden er opdateret.

•

•

Ole: orienterede om et ønske om en ”hundeskov” fra hundeejere i Veksø.
Betegnelsen ”hundeskov” ikke tages alt for bogstaveligt, men nærmere forstås som
et indhegnet område, hvor folk kan lufte deres hund/hunde uden snor. Det foreslås,
at Ole melder positivt tilbage til forslagsstillerne med ønske om et mere konkret
forslag til lokalitet, størrelse og reglement, der kan drøftet med henblik på
nedsættelse af en arbejdsgruppe.
Næste ordinære møde i Borgerlauget finder sted mandag den 4. maj 2020 kl.
19.30 i Fælleshuset i Korshøj 135, Veksø.

14.1.2020/IBay

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
Helle Esbensen afbud
Ingrid Bay (referent)
Martin Schutt ikke tilstede
Finn Lustrup
Lotte Andersson
Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant
Karen A. Forsting (Oldermand)
Mogens Nielsen
Kim Laulund ikke tilstede, Julie Sodemann
ikke tilstede, Susanne Halberg
Peter Byrgesen ikke tilstede
Karen Bøgh Christensen
Tina Lykkegaard afbud
Karen A. Forsting
Marianne Lønning

