
Borgerforeningen Per Gudmundsen (afbud) og Helene Pedersen 

Brøndsted Ole Hovøre (afbud) 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Tasja Toft og Bjarke Larsen 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven  Jan Grønhøj  

Kelsted Finn Lustrup 

Kelstedgård  

Kildebo Mikael Hilge 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen Forsting  

Skibstedgård Roland Rasmussen og Mogens Nielsen 

Troldholm Lizette Koefoed (afbud) Kim Laulund 

Troldholm II Susanne Frølich (afbud) 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen 

Veksølund Søren Andersen (fravær) 

Oldermand Jacob Sterling 

Kasserer Marianne Lønning 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Veksø Borgerlaug 

Bestyrelsesmøde mandag den 15. maj 2017 kl. 18.00 – 22.00 i Fælleshuset 

Korshøj 135, Veksø 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referater fra Repræsentantskabmøde i februar 2017 samt 

Borgerlaugsmøde i januar 2017 

Referatet fra repræsentantskabsmødet blev godkendt, dog med en kommentar om, at der 

ingen konkrete planer fra Idrætsforeningen er om borde og bænke i forbindelse med 

Multibanen. 

Intet at bemærke til referatet fra Bestyrelsesmødet den 16. januar 2017. 

 

3. Siden sidst 

- Herunder foreningsmødet i april. 

Ingen yderligere bemærkninger til det udsendte referat fra foreningsmødet. 

Orientering om Generalforsamling i Veksø Vandværk. 

 

4. Opdateret arbejdsplan (se vedhæftet) 

Udkast til opdateret arbejdsplan for 2017 – 2018 gennemgås og diskuteres. 

Efter aftale var fokus navnlig lagt på pkt. 4: Udvikling af Veksø. 

4.1 Der skal være dialog med Egedal Kommune om kommunens forpligtelser, hvilket også 

indebærer samarbejde og mulighed for henvendelser til Materielgården om aftalt pleje. 

Borgerne i Veksø skal mindes om at klippe hækkene ind ud til fortove samt sørge for, at 

der er over 2 meter til de nederste grene på parcellens træer. 

Det må erkendes, at der er et demotiverende skisme mellem det fælles ansvar, den 

enkeltes ansvar og kommunens ansvar.  

Da fremtiden for arealet ved REMA og Netto er uafklaret, fokuseres i stedet på 

torrvemiljø ved pizzariaet. 

Ellers var der stor enighed om punkterne under 4.1. 

4.2 Egedal kommune arbejder aktivt på at etablere trampestier, og Borgerlauget vil 

samarbejde om og understøtte stier i Veksøområdet. 



Borgerlauget vurderede, at der ikke skulle arbejdes videre med etablering af 

udkigsposter. Punktete udgår. 

Borgerlauget vil arbejde med sponsering af borde og bænke til opstilling i og omkring 

Veksø. Fastelavnsforeningen og erhvervsdrivende ansøges om midler til formålet. 

4.3 Trafik og P-pladser 

Borgerlaugets trafikgruppe har afsendt forslag samt invitation/ønske om dialog til 

kommunen, men har endnu intet hørt. Finn medbragte endnu et forslag fra en 

bekymret borger om en hastighedsdæmpende foranstaltning på et nærmere sted på 

hovedgaden. 

4.4 Boliger 

Det foreslås, at der nedsættes et udvalg vedrørende forslag til udvidelse af Veksøs 

boligmasse. Det er vigtigt at pointere, at arbejdet skal tage sit udgangspunkt i Veksøs 

idé og udformning samt byens særkende. En ny plan skal derfor bygge videre på den 

gamle plan. Der fremkom forslag om at se på Gundsømagles nye plan for udbygning 

samt at se på de nuværende fri-arealer. 

4.5 Byens unge 

Punktet stryges. Der blev gjort opmærksom på gener i forbindelse med skaterbane ved 

skolen. Der er i forvejen megen uro og larm af unge mennesker i forbindelse med 

fredag/lørdag/søndag, og det er fornemmelsen, at aktivitetsmulighederne tiltrækker 

unge, som ikke har nogen forbindelse i øvrigt til Veksø. Sagen overgrages til Ung Egedal, 

der har kontakt til de unge, og der pegespå muligheder for fritidsaktiviteter for de unge 

i Fritidsklubben og idrætsforeningerne.  

 

Der fremkom andre forslag til rekreative adspredelser i form af loppemarked f.ex. på 

”kilen”, spilleforeninger f.ex. whist, bridge scrabble. 

 

5. Vælgermøde forud for kommunalvalget 

Der blev fastsat en dato for vælgermødet den 7. november 2017. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 

Jacob, som vil tage sig af aftenens indhold 

Susanne 

Roland 

Erik 

Karen B. 

 

6. Meddelelser fra Arbejdsgrupperne 

Forskønnelsesgruppen: fortsætter det store arbejde med det flotte resultat. REMA samler 

løg ind, så næste forår kan blive lige så smukt med lidt tilskud til ekstra løg. 

Genopretning af søen ved skolen: Druknede cykler vil blive reddet op af vandet, og man vil 

beskære rør. 



Petanquebanen: Arbejder på at finde og lægge nye fliser med et minimum af udgifter og få 

lagt stenmel. 

Brøns Mose: har haft markvandring, referat er udsendt. 

Flaglauget: Kim Laulund og Erik har meldt sig som faste vikarer til at hejse og nedtage 

flaget, når det er nødvendigt. 

Trafikgruppen: Intet nyt. Per arbejder stærkt på at få kommunen i tale.*) 

 

7. Eventuelt 

Karen F. orienterede om skoleområdet, hvor processen er gået i stå. Der er varslet 

stormøde den 24.8. om skolernes fremtid. 

Kim L. Har haft møde med antenneudbydere og er i kontakt med foreningerne. 

 

8. Næste møde 

Næste møde i borgerlauget finder sted den 4. september 2017 kl. 19.30 i Korshøj 135. 

 

*) Mona Dates går på pension pr.1.6.2017 og ny centerchef tiltræder efter planen den 1.8.2017. 
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