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Veksø Borgerlaug holdt møde den 14. september 2010 i Fælleshuset Korshøj 135 med 

følgende dagsorden: 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af Borgerlaugsmødet den 20. maj 2010 

3. Orientering om løbende sager 

 i.   Lokalcenter i Veksø 

 ii.  Forsamlingshytten 

 iii. Mobilantennemasten 

4. Skibstedgård udløb af dispensation 

5. Nyt fra Landsbyrådet 

6. Planlægning af Byens Juletræ 

7. Manglende vedligeholdelse af Veksøs gader 

8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af dato for næste Borgerlaugsmøde 

 

 

Til stede: 

Borgerforeningen Michael Nørhave 

Brøndsted Ole B. Hovøre 

Byrgesens Vænge Bo Bonnichsen 

Bøgebakken  

Dyrehaven  

Gartnerhaven Afbud 

Kelsted Anders Weirup 

Kelstedgård  

Kildebo  

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Per Hansen 

Troldholm Lizette Koefoed 

Troldholm II Marianne S. Lønning 

Troldholm III  

Veksølund  

Oldermand Peter Mosby 

Oldermandssuppleant Karen Svahn 

VKI  

 

Ad 0) Martin Haugaard (sekretær) havde meldt afbud – Marianne S. Lønning 

(sekretærsuppleant) indkaldt. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af mødet den 20. maj 2010 

Referatet blev godkendt med bemærkning til punkt 7, Forsamlingshytten: Bevilling fra 

kommunen var på 1,6 mio.- det var ikke projektets pris -  resten skal indhentes via 

fonde. 
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Ad 3) Orientering om løbende sager 

i. Lokalcenter i Veksø 

To selskaber har fremlagt ønske om at etablere sig ved Rema1000  – Dansk 

Projektinvest og Dansk Butikstjeneste A/S – kommunen har behandlet begges projekter. 

Projektet beskrevet i Dansk Projektinvest er blevet godkendt af planudvalget. 

  

Oldermanden har indhentet status på projektet hos Lotte Roed, Planafdelingen, Egedal 

Kommune, som har svaret, at Borgerlauget vil kunne forvente en vis indflydelse. 

Herudover vil der blive en høringsperiode for lokalplanen. 

 

BL bemærkninger til projektet: 

 Dansk Projektinvest har præsenteret projektet i april for nogle af Veksøs 

borgere, repræsenteret ved Borgerforeningen og Borgerlauget. Præsentationen 

var forløbet positivt 

 Det er vigtigt, at Borgerlauget arbejder positivt med på projektets udformning og 

på den måde søger indflydelse 

 Fremsætte ønsker om specialbutikker 

 Trafiksituationen skal være et vigtigt fokuspunkt 

 Miljøet i byen og i området specifikt må ikke ødelægges 

 

Oldermanden holder sig løbende orienteret ved kommunen og giver besked tilbage til 

BL. 

 

Vigtigt at opfordre kommunen til at afholde et borgermøde om projektet inden for 

høringsfristen. 

 

ii. Forsamlingshytten 

Oldermanden orienterede om, at der var nedsat en gruppe af brugere bl.a. spejderne – 

som arbejder med projektets udformning. Bygge- og Anlægsfonden har været inde over 

flere af møderne, så projektgruppen har fået gode input til hvordan en ansøgning skal 

udformes. Arbejdsgruppen har været på besøg i flere hytter i området og en arkitekt har 

været inde over at lave en skitse. Kommunens frigjorte bevilling på 1,6 mio. benyttes 

bl.a. til aflønning arkitekt Mette Lange, som arbejdsgruppen har valgt til at udfærdige 

skitse og dispositionsforslag til et færdigt projekt.  

Der har været nævnt følgende anvendelser: 

 Pitstop for naturvandrere 

 Demensområde med sansehave 

 Børneareal med bålpladser 

 Udendørs ”gymnastik”areal med forskellige redskaber 

 Multifunktionel hytte m. udendørs køkken 

 Bålplads omkranset af højbede 

 Shelters 

 Vådområde  

 

Skitsen var med som bilag til sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget og kan findes på 

kommunens hjemmeside. 
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Oldermanden har i formiddags modtaget en mail, hvoraf fremgår, at projektet indtil 

videre er sat i bero. Denne mail angav ingen begrundelse. 

 

Oldermanden følger op. 

 

iii. Mobilantennemasten 

En ændret placering af mobilmasten til den anden side af Frederikssundsvej – 

Humlebakken – lader sig ikke umiddelbart gøre, idet det vil kræve yderligere 

sendeanlæg. Sagen er endnu ikke fuldt afklaret. 

 

Oldermanden følger løbende op. 

 

Ad 4) Skibstedgård udløb af dispensation 

Dispensationen for alternativ benyttelse af Skibstedgård er udløbet. Oldermanden har 

bedt kommunen om svar på, hvad der nu skal ske. Lotte Roed har svaret, at kommunen 

ikke kan disponere over en privat ejet ejendom, og det er derfor ikke muligt umiddelbart 

at gøre noget, da ejendommen ikke er faldefærdig og til gene for andre. Borgerlauget vil 

blive spurgt, såfremt der ansøges om ændret anvendelse.  

 

Kommunen vil være positive overfor en udvidet dispensation eller ansøgning om 

benyttelse til andet formål. 

 

Ole B. Hovøre havde foreslået, at Borgerklubben kunne etablere sig i Skibstedgaard. 

Dette kræver en kontakt fra Borgerklubben til ejeren, og denne kontakt er ikke sket. 

Kommunen ser ellers positivt på tanken. 

 

Ad 5) Nyt fra Landsbyrådet 

På delegeretmødet i maj, havde formand Lone Lunding redegjort for årets aktiviteter i 

Landsbyrådet bl.a. 

 Høringssvar til kommuneplanen 

 Busbetjening af landsbysamfundene 

 Stianlæg  

 Kontakt til kommunalbestyrelsen.  

 

Der havde været afholdt møde med Kommunalbestyrelsen, som var afviklet i en positiv 

ånd. Den dårlige busbetjening af landsbysamfundene fylder meget og et forsøg på 

retablering af skolebusordningen til brug for almen busbetjening uden for skoletiden i 

dagtimerne er i gang. 

 

Landsbyrådets hjemmeside kan benyttes for yderligere oplysninger: 

www.egedallandsbyraad.dk 

 

Ad 6) Planlægning af Byens Juletræ 

1. søndag i advent – 28. november 2010 – den 27. skal træet hentes og pyntes.  

28. november juletræstændig m.v. – ligesom det plejer. 

 

De, som plejer, vil blive hørt, om de ønsker endnu engang at give en hjælpende hånd. 
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Det præciseredes, at Juletræskommiteen har ansvar for at få juletræet til Multihallen den 

28. december, når først det er taget op af jorden. Dette bliver præciseret af Oldermanden 

over for Pernille Veje. Hvis ikke Pernille Veje sørger for at have folk klar til at 

transportere juletræet til hallen, kan hun ikke forvente hjælp fra Borgerlauget eller John 

Olsen. 

 

Den 27. november: Af de tilstedeværende tilkendegav Per Hansen og  Peter Mosby at 

de hjælper. 

Den 28.november: Af de tilstedeværende tilkendegav Michael Nørhave og Marianne S. 

Lønning at de igen giver en hånd i køkken/salg. 

 

Ny juletræskæde skal indkøbes. Forslag om at bede Kim Mortensen, Veksø Elektric, 

skaffe os en kæde. 

 

Den Gamle juletræskæde foræres til Juetræskommiteen, såfremt de vil modtage den. 

 

Oldermanden tager kontakt til alle tidligere involverede. 

 

Ad 7) Manglende vedligeholdelse af Veksøs gader 

Teknik- og miljøudvalget, Ida Bode – kan måske kontaktes samt Materialgården i 

Stenløse. 

 

Det blev oplyst, at Maglehøj Allé for nylig er blevet behandlet med en kærlig hånd.. 

 

Oldermanden forsøger at få fat i tegninger som viser, hvad der er kommunalt og privat, 

så vi kan finde ud af, hvem der har ansvaret for renholdelse/vedligeholdelse. 

 

Et samarbejde mellem Vedligeholdelsesgruppen under Veksø Borgerlaug og 

Materialgården om udnyttelse af Veksøs ressourcer - som tidligere gennemført - kunne 

være en god idé at genoptage.  

 

Ad 8) Eventuelt, herunder fastlæggelse af dato for næste Borgerlaugsmøde 

Næste møde afholdes 

 

Onsdag den 3. november 2010, kl. 19.00, Fælleshuset, Korshøj 135 

 

Serviceteam 2 har tjansen: Bent Jensen, Sebastian Sørensen og Birgit Trolle 

 

 

 

Referent Marianne S. Lønning 

14. september 2010 

 


