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 1. Velkommen til Skibsted 
Jacob Sterling bød Veksøs nye boligforening velkommen.  Derefter præsentationsrunde. 
 
 

 2. Godkendelse af Dagsordenen 
Godkendt 
 
 

 3. Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmødet mandag den 27.april 2015 
Godkendt 
 



 
 

 4. Siden sidst 
 

  ---  Kvinde Egens Datter 
Indvielsen af Kvinde Egens Datter fredag den 5.juni 2015 var meget vellykket.  Det 
omhyggelige forarbejde med at udtænke og koordinere alle aktiviteter gav bonus.  Der blev 
holdt flotte taler, tre generationer af kvindelige efterkommere efter Christine Toxværd deltog, 
og der var et talrigt publikum.  Jacob Sterling udtrykte stor tak til Finn Lustrup for indsatsen. 
 

Med naboen er der indgået en aftale om opfyldning af vandingsposerne ved træet.  
Vandforbruget vil blive afregnet med naboen, og naboen vil modtage en vingave. 
 

  ---  Veksø Skole 
I et sparekatalog for 2016-2019 fra Egedal Kommunes Administration, som blev behandlet i 
Økonomiudvalget onsdag den 19.august 2015, blev der foreslået lukning af skolerne i 
Slagslunde og Veksø.  Høringsfristen var onsdag den 26.august 2015.  Veksø Skoles 
Venner afholdt et Stormøde mandag den 24.august 2015, og mange forældre og andre fra 
Veksø deltog i Borgermødet tirsdag den 25.august 2015.  Veksø Borgerlaug afgav 
høringssvar.  På Kommunens efterfølgende budgetseminar blev lukning af skolerne i 
Slagslunde og Veksø fjernet. 
 

Det er en stor lettelse for Veksø, at truslen mod Veksø Skole er afværget indtil videre.  Det er 
uheldigt for de små byer, at skolerne tilbagevendende trues med lukning.  Derudover er det 
uheldigt, at skolesagerne altid fylder meget i debatten om besparelser, og derved skygger for 
debat om andre besparelser.  Forældrene er ressourcestærke, og kæmper deres sag.  Det 
trækker fokus fra andre svagere grupper og deres interesser. 
 

  ---  Hjemmesiden 
Borgerlaugets hjemmeside har været hacket.  Den er nu igen oppe. 
 
 

 5. Veksøs Juletræ søndag den 29.november 2015 
 

  ---  Anskaffelse, montering og demontering af Juletræet 
Per Hansen er koordinator.  Forventer igen at få et træ fra Keld Stenlien, og de samme 
hjælpere som tidligere år til montering og demontering af træet. 
 

  ---  Hestevognskørsel og Julemænd 
Karen Svahn er koordinator.  Alle aftaler med hestevognsfirmaet, hjælpere til børnesikkerhed 
og julemændene er på plads. 
 

  ---  Salgsboden 
Ingrid Bay er koordinator.  Roland Rasmussen, Mette Lilly Nielsen og Marianne Lønning 
meldte sig som hjælpere.  Vigtig opfordring:  Der er brug for 2-3 flere hjælpere. 
Helene Pedersen kender indkøbene fra de seneste år.  Helene aftaler alle indkøb med 
REMA, og orienterer Ingrid om afhentning m.m. 
 

  ---  Plakater og PR 
Helle Esbensen er koordinator.  Helle sender den tidligere plakat til Jacob Sterling for 
eventuel opdatering.  Finn Lustrup printer og laminerer ca. 12 plakater i A-4-format, som 
Helle sætter op  -  og tager ned efter arrangementet. 
 

Jacob Sterling udformer en pressemeddelelse, og står i øvrigt for kontakt til pressen. 
 
 

 6. Meddelelser fra Arbejdsgrupperne 
 

  ---  Forskønnelsesgruppen 
Intet at fortælle.  Gruppen vil afholde et møde inden det næste Borgerlaugsmøde. 
 

  ---  Genopretning af Søen ved Skolen 
Kommunen skal have fotos af de træer, som ønskes fældet, for at kunne godkende 
fældningen.  Jacob Sterling foreslog, at Borgerlauget kan indkøbe nogle waders, og fjerne 
affald fra Søen i forbindelse med Affaldsindsamlingen søndag den 17.april 2016. 
 



  ---  Petanquebanen 
Petanquebanen er gennem et stykke tid blevet vedligeholdt af Frivillige Hænder i Veksø.  De 
to personer, som har stået for dette, vil hver modtage en vingave. 
 

Jacob Sterling fortalte, at der er opstået en petanquegruppe i Veksø.  Se på facebook. 
 

  ---  Brøns Mose 
Arbejdsgruppens årlige vandring omkring Brøns Mose fandt sted fredag den 8.maj 2015.  
Der blev fundet Bjørneklo på holmene på den modsatte side af fårefoldene, og der blev 
fundet en ulovlig tømmerflåde ved holmene.  Kommunen lovede at tage hånd om disse ting. 
 

  ---  Trafikgruppen 
Intet at fortælle.  Gruppen vil afholde et møde inden det næste Borgerlaugsmøde. 
 

  ---  Flaglauget 
Flagstangen har fået ny informationstavle. 
 

  ---  Egedal Landsbyråd 
Landsbyrådet afholdt møde tirsdag den 18.august 2015.  Man havde en god diskussion om 
Kommunens sparekrav, herunder især om skolerne.  Landsbyrådet afgav høringssvar om de 
foreslåede skolelukninger. 
 
 

 7. Eventuelt 
 

  ---  Hjertestarter 
Jacob Sterling er blevet kontaktet af foreningen ”Kunsten at redde liv”.  De vil opsætte en 
hjertestarter, og stå for kurser og vedligeholdelse gennem 8 år for 29.000 kr. 
 

Det besluttedes indledningsvist at undersøge, om Kommunen vil flytte Multihallens 
hjertestarter til en udendørs placering.  Det kan også være en mulighed, at Borgerlauget 
forhører sig nærmere om de mange krav, som Trygfonden stillede op. 
 

Enighed om at tage emnet op på mødet for alle Veksøs foreninger i april 2016. 
 
 

 8. Det næste Bestyrelsesmøde Mandag den 16.november 2015 kl.19.30 
     Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø 
 
 
 
 
 
 

27.september2015 Karen Svahn 
     Referent 


