
Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 02. november 2009 
 
Mødested: Veksø Multihal – Gammel Hovevej 14 
 
Til stede: 
Oldermand, Karen Svahn 
Per Hansen, Skibsted (GR) 
Birgit Trolle, Gartnerhaven 
Pia Borg, Troldholm II 
Jens Fryd Petersen, Kildebo 
Sebastian Sørensen, Dyrehaven 
Bo Bonnichsen, Byrgesens Vænge 
Michael Nørhave, Borgerforeningen 
Ole Hovøre, Brøndsted 
Helen Nielsen, Troldholm III 
Rolf Rogren, Veksølund 

Ikke til stede: 
Bøgebakken 
Kelstedgård 
Skibsted (AB) 
Kelsted 
Lyspunktet 
Troldholm 
VKI 

 
Referent: Martin Haugaard, Kelsted 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 15. september 2009 
3. Vælgermødet tirsdag den 10.november 2009 kl.19.30 
4. Veksøs juletræ lørdag/søndag den 28./29.november 2009 
5. Ny Oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010 
6. Meddelelser og status: 
 --- Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv 
 --- Ny spejderhytte 
 --- Servicebussen 
 --- Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård-Kildevej og i Smedestræde 
 --- Gadebelysningen om natten i den gamle bydel 
 --- Vedligeholdelsen af Veksø 
 --- Cykelstativer ved Stationen 
 --- Natursamrådet 
 --- Klima workshoppen for Egedal Kommune 
 --- Andet 
7. Næste møder  -  forslag: 
 Torsdag den 28.januar  2010 kl.19.30  -  Bestyrelsesmøde (Regnskab, Budget, Beretning) 
 Torsdag den 18.februar  2010 kl.19.30  -  Bestyrelsesmøde (Såfremt der indkommer forslag) 
 Torsdag den 25.februar  2010 kl.19.00  -  Repræsentantskabsmøde 
 Torsdag den 25.februar  2010 kl.21 ca.  -  Bestyrelsesmøde (Kort møde) 

8. Eventuelt



Mødet startede med en kort præsentationsrunde pga. nyt medlem, Rolf Rogren, fra Veksølund. 
 
1. Godkendelse af Dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2009 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Vælgermødet tirsdag den 10. november 2009 kl. 19.30 
Oldermanden opfordrede alle medlemmer af Borgerlauget til at deltage i vælgermødet. Hallen skal være tom 
klokken 23.00, og vælgermødet slutter klokken 22.00, så specielt til slut er der brug for ekstra hænder til 
oprydningen. Da det er Veksø Borgerlaug der står som arrangør, er det desuden vigtigt at så mange som 
muligt af medlemmerne af Borgerlauget viser ansigt til vælgermødet. 
 
Agendaen for vælgermødet blev uddelt til Borgerlaugets medlemmer, så alle blev bekendt med forløbet. 
Oldermanden gennemgik denne agenda, og redegjorde herunder for overvejelserne der blev gjort på 
arbejdsgruppens møde den 20. oktober. 
 
Ole Hovøre opfordrede til at spørge Rema 1000 om de ville sponsorere drikkevarerne til vælgermødet. 
Forslaget blev ikke besluttet, fordi man i så fald går glip af avancen.  Det besluttedes at give overskuddet fra 
salget af drikkevarer til Børnenes Juletræsfest. 
 
Birgit Trolle og Jens Fryd Petersen meldte sig frivilligt til at stå i baren til vælgermødet. 
 
4. Veksøs Juletræ lørdag/søndag den 28./29. november 2009 
Oldermanden gennemgik forløbet med at få arrangeret Veksø Juletræ. Der er måske problemer med at 
skaffe et træ på samme vilkår, som gennem de seneste år. John Olsen arbejder på sagen. Måske bliver det 
løsningen, at han køber et træ, hvilket han forventer at kunne gøre for omkring 1.000 kr. Det kommer i øvrigt 
til at forløbe som det plejer. Arbejdsopgaverne blev næsten fordelt på Borgerlaugsmødet den 15.09.2009. 
Oldermanden færdiggør manglende aftaler. 
 
5. Ny Oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010 
Alle Borgerlaugets bestyrelsesmedlemmer må meget alvorligt prøve at bidrage til, at der findes en 
person til at overtage Oldermandsposten fra februar 2010. Borgerlauget kan ikke fungere uden en 
formand og talsmand. Borgerlauget har været til fordel og gavn for Veksø i mange sager gennem 
årene. Veksø nyder stor respekt hos både politikerne og embedsmændene, fordi man gennem Veksø 
Borgerlaug har en synlig samtalepartner, som man ved taler på vegne af alle Veksøs boligforeninger. 
Denne konstruktion er helt unik. I Egedal Kommune findes den kun i Veksø. Ophører Veksø 
Borgerlaug, så ophører den særlige respekt, som der står omkring Veksø, og Veksøs særlige 
muligheder for at have en stærk og samlet indflydelse på egne sager ophører. 
 
Enkelte af Borgerlaugets medlemmer har forespurgt i deres respektive foreninger om nogen har lyst til at 
melde sig som kandidat, men ingen har fået positive tilbagemeldinger. 
 
Der blev foreslået at lave om i vedtægterne, så Borgerlauget ikke behøver en formand, men så mister man 
den fordel at politikerne i Egedal ved hvem de taler med, når de taler med Borgerlauget. 
 
Oldermanden tilbød endnu engang at være Oldermandssuppleant i det første år. Bo Bonnichsen foreslog at 
lave en form for beskrivelse af arbejdsopgaverne, så folk har nemmere ved at gennemskue, hvad det vil sige 
at være Oldermand. 
 
Det blev drøftet at udforme en beskrivelse af Borgerlaugets arbejde og behovet for at finde en ny formand, 
og at husstandsomdele denne i begyndelsen af januar 2010. 
 
Oldermanden har holdt møde med Willy Eliasen, Ole Hovøre samt en journalist fra Lokalavisen. Willy 
Eliasen påtænker at ændre pengestrømmen i kommunen fra 2011, til fordel for de små byer der er godt 
organiseret, som f. eks. Borgerlauget i Veksø. Birgit Trolle og Sebastian Sørensen mente dog ikke at 



interessen er så stor i grundejerforeningerne for Borgerlaugets arbejde. Ole Hovøre argumenterede for at 
interessen ville blive skærpet, hvis Borgerlauget får ansvaret for at forvalte et større pengebeløb. 
 
6. Meddelelser og status: 
 
6.1 Nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv 
Intet nyt, da Veksø Kultur- og Idrætsliv ikke deltog i mødet. Oldermanden savner fortsat en tilbagemelding fra 
mødet den 10.september 2009 mellem Veksø Idrætsforening og kommunen om anvendelsen af 
Grønningen. 
 
6.2 Ny spejderhytte 
Der er afsat 1.500.000 kroner i kommunens budget til at opføre en ny spejderhytte i 2010. Der er tale om et 
såkaldt multihus, der også kan bruges til andre formål end spejderaktiviteter. Oldermanden er efterfølgende 
blevet inviteret til at deltage i et møde med FDF og kommunen den 19.november 2009 om anvendelse og 
udformning af multihuset. 
 
6.3 Servicebussen 
Oldermanden havde håbet at have nyt om status på Servicebussen, dog uden held. Ole Hovøre havde heller 
ikke noget nyt om sagen, der dog kunne bekræfte at det ikke er skrevet ind i kommunens budget. 
Oldermanden påtog sig at skrive til kommunen for at få en afklaring. Ole Hovøre har efter mødet oplyst, at 
det ser ud til, at Servicebussen stopper den 1.januar 2010.  
 
6.4 Sikkerheden i krydset ved Kelstedgård-Kildevej og i Smedestræde 
Erik Lykke fra Lyspunktet var ikke til stede, og derfor var der ikke noget nyt i denne sag. 
 
6.5 Gadebelysningen om natten i den gamle bydel 
Der har været en del korrespondance mellem Oldermanden og kommunen. Sidste nyt er at lyset virker efter 
hensigten nu, og sagen er derfor afsluttet. 
 
6.6 Vedligeholdelsen af Veksø 
Oldermanden beklagede, at hun endnu ikke har fundet tid til at indkalde Borgerlaugets  
Vedligeholdelsesgruppe til et møde og en byvandring. Hun vil tilstræbe at det sker snart. 
 
Jens Fryd Petersen meddelte at de har problemer med hærværk i form af grafitti i andelsboligforeningen 
Kildebo, og at de tilmed kan navngive en eller flere af de personer der har udøvet hærværket. Desværre 
virker ingen interesseret i at få at vide hvem der er skyldige. Ole Hovøre opfordrede til at anmelde det til den 
lokale politimand, og stillede sig i øvrigt uforstående overfor at ingen var interesseret i at vide hvem der er 
den/de skyldige. 
 
6.7 Cykelstativer ved Stationen 
Oldermanden har skrevet en mail til kommuneingeniøren og forklaret hvor man ønsker flere cykelstativer. 
Der afventes svar fra kommuneingeniøren. 
 
6.8 Natursamrådet 
Oldermanden redegjorde for dagsordenen for det seneste møde i Natursamrådet den 29. oktober. Det kan 
især bemærkes, at mødet indeholdt et punkt om registrering af beskyttet natur i Egedal Kommune, og et 
punkt om vedligeholdelse og udbygning af stier. 
 
6.9 Klima workshoppen for Egedal Kommune 
Helen Nielsen har været til Klima workshop, som gik ud på at få ideer fra lokalbefolkningen i 10 forskellige 
kommuner til at forbedre klimaet. Resultatet fra workshoppen vil blive brugt på klima-topmødet i København i 
december. 
 
6.10 Andet 
Brummelydssagen er genopstået efter at Michael Frydendal fra Kelsted grundejerforening har tilbudt at 
forfatte et brev som Borgerlauget kan sende til DONG. 
 



Oldermanden meddelte at der er fundet en afløser for Jørgen Andersen som præst i Veksø. Ny præst bliver 
Kenneth Knigge, og Oldermanden har et eksemplar af Veksøbogen, som hun foreslog at forære den nye 
præst med hilsen fra Veksø Borgerlaug, når han tiltræder den 2. søndag i advent. 
 
Ole Hovøre havde et par kommentarer vedrørende Kildedal projektet. Han meddelte at Høje Taastrup har 
gjort indsigelse mod Kildedal Projektet, fordi de selv har et tilsvarende areal, som de påtænker at bruge til et 
lignende projekt. 
 
Ole Hovøre og Susanne Barfoed har modtaget en mail fra nogle forældre i Kelsted, der er utilfredse med den 
manglende belysning på skolestien mellem Veksø og Stenløse. Der er givet et overslag på omkostninger til 
belysning, og DONG regner med at det vil koste ca. 1.400.000,-. Der bliver arbejdet videre på sagen i 
skolebestyrelsen. 
 
7. Næste møder  -  forslag: 
 Torsdag den 28.januar  2010 kl.19.30  -  Bestyrelsesmøde (Regnskab, Budget, Beretning) 
 Torsdag den 18.februar 2010 kl.19.30  -  Bestyrelsesmøde (Såfremt der indkommer forslag) 
 Torsdag den 25.februar 2010 kl.19.00  -  Repræsentantskabsmøde 
 Torsdag den 25.februar 2010 kl.21 ca.  -  Bestyrelsesmøde (Kort møde) 
 
Alle forslag blev godkendt. 
 

8. Eventuelt 
Ingen kommentarer. 


