
Borgerforeningen Per Gudmundsen  

Brøndsted Ole Hovøre  

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Tasja Toft  

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven  Majken Rømer ikke til stede 

Kelsted Finn Lustrup  

Kelstedgård  

Kildebo Mikael Hilge ikke til stede 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen A. Forsting (fung. Oldermand) 

Skibstedgård Mogens Nielsen 

Troldholm Kim Laulund og Susanne Halberg, Julie 
Sodemann ikke til stede 

Troldholm II Susanne Frølich 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen 

Veksølund Søren Andersen ikke til stede 

Oldermand 
 

Kasserer Marianne Lønning afbud 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veksø Borgerlaug 

 

Bestyrelsesmøde den 14. januar 2019 kl. 19.30 i Fælleshuset, Korshøj 135 

REFERAT 

1. Godkendelse f dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2018 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Siden sidst. 

Juletræsfesten/juletræstændingen. 

 Overordnet var det en succes med plads til forbedringer. 

Det dårlige vejr bevirkede, at der ikke var så stort fremmøde i krostuen, og derfor 

blev der ikke så fint et salg, som ved tidligere år. Men der var travlt, da 

gudstjenesten var forbi. Vi fik pæne rabatter af REMA-Martin, men en del af 

varerne måtte returneres. 

 Der skal huskes forlængerledning og bedre instruktion til lydudstyret. 

 Juletræet var meget fint, og vi kan glæde os over, at Borgerlauget også til næste år 

kan hente et til den symbolske pris af 6 fl. Vin. 

 Der skal huskes skiltning eller afmærkning af køen til hestevognstur. Og der skal 

gøres en større indsats for at finde frivillige til at hjælpe. 

 Mogens var en glimrende forsanger. 

 Gudstjenesten varede ¾ time og var velbesøgt og god. 

 

Hjemmesiden 

Der er nu udarbejdet et færdigt udkast til hjemmesiden, så den kan blive opdateret. Vi 

forsøger at imødegå hacking. Der er uddelt passwords efter aftale. Erik lægger fremover 

referater på hjemmesiden. 

Facebooksiden administreres af Finn og Karen. Finn taler med Jacob, om den kan sættes 

mere enkelt op, da der nu er en del mærkelige funktionaliteter. 

 

 

 



4. Drøftelse af forslag til høringssvar vedr. Egedal Kommunes forslag til Planstrategi 2019 

Karen havde udsendt et skriftligt forslag, som blev blev tilrettet. Karen indarbejder forslag 

og rettelser og sender det nye udkast til Borgerlaugets medlemmer, som skal, om de 

ønsker yderligere ændringer, reagere senest den 25.1.2019. 

 

 

5. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 25. februar 2019 kl. 18.00 i Fælleshuset, 

Korshøj 135 

Regnskab og budget var udarbejdet og udsendt af Marianne og gav bl.a. anledning til en 

diskussion af det beløb, der årligt er afsat til forsikring samt nødvendigheden af at tegne en 

sådan forsikring. Sagen undersøges. Karen kontakter Marianne for at fremskaffe papirerne, 

der sendes til Kim, som vil finde ud af, om det er nødvendigt med en forsikring, og i 

påkommende tilfælde, om der  kan fås et billigere tilbud. Andre mindre ændringsforslag er 

videresendt til Marianne. 

 

Selve afviklingen af repræsentantskabsmødet vil foregå på den måde, at der først afholdes 

møde, og dernæst spises der smørrebrød. I Indkaldelsen bedes deltagerne melde, om de 

kommer, og om de ønsker at spise med. Tilmeldingerne vedr. maden skal sendes til Ingrid 

senest den 8.2.2019 ingrid.bay@youmail.dk, som derefter bestiller maden hos Kvickly. Der  

beregnes 2½ stk. pr. mand/kvinde. Kim L. afhenter smørrebrødet på dagen og bringer det 

til mødet. Erik sørger for drikkevarer. Kaffe, mælk, sukker og servietter indkøbes af 

Susanne Halberg. Ingrid medbringer tebreve. 

Finn eller Per undersøger, om Helene deltager i mødet, og om hun i påkommende tilfælde 

ville bage en af sine fantastiske kager til begivenheden. Hvis dette ikke er tilfældet, bager 

Finn kage i stedet. 

 

Samtlige kandidater til tillidsposterne genopstiller undtagen Bjarke. Tasja opstiller i stedet 

som revisorsuppleant. 

 

Indkaldelsen udsendes 4 uger før mødet d.v.s. senest 24.1.2019. 

 

Beretningen blev drøftet. Per præciserede pinkterne vedrørende foreningsmøde og Brøns 

Mose, og Karenkorrigerer. 

 

6. Borgerlaugets arbejdsplan 2019 – 2021 

Arbejdsplanen blev drøftet og vedtaget med enkelte tilretninger. 

Borgerlauget samarbejder med Hans-Erik om arrangementer og og vil drøfte et forslag om 

en byfest med de andre foreninger. 

Karen skriver udkast om årsberetningen (pixi-udg.), der kan bruges i PR øjemed f. eks. Ved 

generalforsamlinger for at fortælle om Borgerlaugets rolle og aktiviteter. 



Branddammen ved skolen repræsenterer et problem/fare, der bliver svær at løse, men der 

må tages kontakt til kommunens miljøafdeling for at afklare, hvad der kan gøres.  

 

7. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

Forskønnelsesgruppen: Der er nedgravet blomsterløg. 

Genopretning af søen ved skolen: afventer, se ovenstående. 

Petanquebanen: Karen medbringer som lovet kugleopsamler til Finn. 

Brøns Mose udvalget: Afventer mosevandring. Det vil ske i foråret. 

Trafikgruppen: I 2019 har kommunen varslet hastighedsdæmpende tiltag, især ved skoler. 

Vi minder om behov ved Veksø Skole. 

Affaldsgruppen: Der er opsamling den 31.3. som tidligere nævnt. Vi skal tælle opsamlede 

dåser, men ønsket om optælling af cigaretskod må anses for at være utopisk, men måske 

kan der udtænkes et kvalificeret gæt på fangsten. 

Flaglauget: Kører som sædvanligt. 

 

8. Eventuelt 

Maillisterne koordineres af Karen og Ingrid. 

 

 

 

 

 

 

 


