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 1. Godkendelse af Dagsordenen 

Godkendt 
 
 

 2. Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 14.maj 2014 

Godkendt 



 

 

 3. Siden sidst 
 

  ---  Forpagtning af Kommunens marker ved Veksø 

Marianne Lønning redegjorde for forhistorien og den nuværende situation, hvor markerne 
ved Veksø gennem 5 år er blevet dyrket økologisk.  Drøftelse af Byrådets beslutninger i 
forbindelse med nye udbud af forpagtninger af Kommunens marker.  Udbredt stemning for, 
at økologisk dyrkning af markerne ved Veksø skal foretrækkes, og at Grantoftegårds 
forpagtning har været en positiv oplevelse.  Beslutning om, at Borgerlauget udarbejder et 
brev til Byrådet, hvor der opfordres til, at det ved nye forpagtninger prioriteres, at markerne 
ved Veksø fortsat dyrkes økologisk.  Marianne Lønning udarbejder sammen med 
Oldermanden et sådant brev, som sendes i høring i Borgerlauget med nogle dages varsel. 
 

  ---  Andet 
Genforeningsstenen er blevet malet op.  Ros til Per Voigt og Finn Lustrup for dette. 
 

Ved rejsegildet torsdag den 4.september 2014 for den nye Skibstedgård deltog nogle af 
Borgerlaugets bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

 4. Kvinde Egen 
 

Borgerlauget mener fortsat, at Veksø skal have en ny Kvinde Eg.  Festligholdelsen af 
plantningen af den nye Kvinde Eg i Veksø skal ske på 100 års dagen for kvinders stemmeret 
til Rigsdagen, fredag den 5.juni 2015.  Det blev foreslået, at det nye egetræ kan hedde 
”Kvinde Egens Datter”. 
 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Kommunen vil arbejde for 
plantningen af en ny Kvinde Eg i Veksø: 
Finn Lustrup (formand), Helene Pedersen, Erik Lykke Jørgensen og Ole Hovøre. 
 
 

 5. Arrangementer 
 

  ---  Veksøs Juletræ søndag den 30.november 2014 

Helene Pedersen og Helle Esbensen påtager sig igen i 2014 at stå for koordineringen af 
forberedelserne og gennemførelsen.  Dette foregår igen opdelt i de samme projekter som i 
de seneste år, med hver sine ansvarlige.  Helene Pedersen og Helle Esbensen har mandat 
til at opfordre Borgerlaugets bestyrelsesmedlemmer til at bidrage, hvis der savnes hjælp. 
 

Oldermanden sætter Sognepræst Kenneth Knigge i forbindelse med Helene Pedersen for 
koordinering med Familiegudstjenesten og koordinering af PR og informationer om dagens 
forløb. 
 

Ved fællessangen i 2013 manglede der koordinering mellem publikum og julemænd.  Dette 
skal aftales bedre i 2014.  Forsangere med gode mikrofoner kunne være en god hjælp. 
 

Juletræet skal genbruges til Børnenes Juletræsfest i Hallen Fjerde Juledag.  Det skal aftales 
med arrangørerne af Juletræsfesten, hvordan flytningen af Juletræet skal ske. 
 

  ---  Børnenes Juletræsfest søndag den 28.december 2014 

Marianne Lønning redegjorde for planlægningen.  ”Frivillige hænder i Veksø” er primus motor 
i at genoplive Juletræsfesten.  Planlægningen af en traditionel gennemførelse er i gang.  
Deltagerprisen er ikke fast, man betaler efter evne.  Alle Veksøs foreninger og institutioner 
bliver opfordret til at støtte økonomisk.  Skolen og Børnehaven forventes at hjælpe med PR-
arbejdet.  VAT85 stiller med julenisser og danser om juletræ og leger med børnene.  
Borgerlaugets bestyrelsesmedlemmer opfordres til at tilbyde hjælp på selve dagen.  Ingrid 
Bay meldte sig straks.  Andre interesserede bedes kontakte Marianne Lønning. 
 

Det er Veksøs Juletræ, som genbruges til Børnenes Juletræsfest.  Det skal aftales med 
Borgerlaugets arrangører af Veksøs Juletræ, hvordan flytningen af Juletræet skal ske. 
 
 
 

 



 6. Udviklingsplan for Veksø 
 

Der blev gennemført en brain storm, hvor alle deltagere for sig selv, og derefter i plenum, 
angav de ting, som de mener, at der især skal arbejdes med i en udviklingsplan.  Ønskerne 
blev struktureret efter emne.  Det blev bemærket, at der var stort sammenfald i ønskerne. 
 

Oldermanden indsamlede ønskerne.  Sammen med drøftelserne ved Bestyrelsesmødet den 
14.maj 2014 vil han udarbejde et oplæg til en udviklingsplan for Veksø. 
 

 

 7. Informationstavle ved Brøns Mose 
 

Kroppedal Museum har henvendt sig med et ønske om at opstille en informationstavle ved 
Brøns Mose, som blandt andet fortæller om fundet af Veksø Hjelmene.  Informationstavlen 
indgår sammen med andre informationstavler i en ny formidling af oldtidens rituelle landskab 
ved Værebro Å.  Karen Svahn kontakter museet for sammen med Borgerlaugets Brøns 
Mose gruppe at aftale placeringen af informationstavlen. 
 

Indvielsen af denne nye formidling sker ved et arrangement på Kong Svends Høj ved 
Kildedal torsdag den 9.oktober 2014 kl.14.30.  Alle interesserede er velkomne. 
 
 

 8. Meddelelser 
 

  ---  Arbejdsgrupperne 
 

Veksøs vedligeholdelse:  Karen Svahn undskyldte, at arbejdsgruppen stadig har været 
passiv.  Ved ønskerne til udviklingsplanen for Veksø indgik den dårlige vedligeholdelse 
talrigt.  Meget af den manglende vedligeholdelse påhviler private.  Boligforeningerne kan 
prøve at opfordre de private ejere til at foretage en bedre vedligeholdelse.  Det besluttedes, 
at arbejdsgruppen afventer udviklingsplanen for Veksø. 
 

Petanquebanen:  ”Frivillige hænder i Veksø” har foretaget vedligeholdelse. 
 

Brøns Mose:  Arbejdsgruppen har et fint samarbejde med Kommunen.  Som noget nyt er der 
mistanke om, at der er mink i mosen.  Carl Djurhuus har tilbudt at kunne bidrage til 
bekæmpelsen af disse mink.  Karen Svahn kontakter Carl Djurhuus med opfordring til, at han 
kontakter Kommunen om bekæmpelse af mink. 
 

Flaglauget:  Intet at bemærke. 
 

Egedal Landsbyråd;  Der er stor opmærksomhed overfor planerne for motorveje gennem 
vore områder.  Der afholdes snart borgermøde om Skolereformen. 
 

  ---  Eventuelt 
 

Lokalplaner og Hegnsloven:  I Veksøs ses mange, og stadig flere, overtrædelser af 
Lokalplanerne og af Hegnsloven.  Det blev bemærket, at andelsboligforeninger udgør ét 
fælles ejerskab.  Derfor har andelsboligforeningernes bestyrelser mandat til at forhindre 
overtrædelser af Lokalplanerne og af Hegnsloven. 
 

Borgerlaugets økonomi:  Alle Borgerlaugets foreninger, undtagen en enkelt forening, har 
betalt årets kontingent.  Kasserer Marianne Lønning har forgæves erindret denne forening. 
 

Borgerlaugsmødernes traktement:  Koordinationsgruppen tilbyder at stå for borddækning og 
traktement ved bestyrelsesmøderne.  Det forventes, at alle mødedeltagere bidrager til 
oprydningen ved mødets afslutning. 
 
 

 9. Det næste Bestyrelsesmøde Onsdag den 12.november 2014 kl.19.30 

     Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø 
 
 
 

 

30.september 2014 Karen Svahn 

     Referent 


