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Veksø Borgerlaug holdt møde den 20. maj 2010 i Fælleshuset Korshøj 135 med 

følgende dagsorden: 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af mødet den 25. februar 2010 

3. Godkendelse af referat af repræsentantskabsmødet den 25. februar 2010 

4. Mobilmast i Veksø 

5. Sankt Hans Bål den 23. juni 2010 

6. Lokalcenter i Veksø 

7. Forsamlingshytten 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Borgerforeningen Michael Nørhave 

Brøndsted Ole B. Hovøre 

Byrgesens Vænge Bo Bonnichsen 

Bøgebakken  

Dyrehaven Lise Magnussen 

Gartnerhaven Birgit Trolle 

Kelsted  

Kelstedgård  

Kildebo Jens Fryd Petersen 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Per Hansen 

Troldholm Lizette Koefoed 

Troldholm II Pia Borg 

Troldholm III  

Veksølund Rolf Rogren 

Oldermand Peter Mosby 

Oldermandssuppleant Karen Svahn 

VKI  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af mødet den 25. februar 2010 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Lizette Koefoed gjorde opmærksom på, at hun havde deltaget i mødet, skønt  hun ikke 

var nævnt. 

Vedr. ”Meddelelser og status: pkt. 5” oplyste Karen Svahn, at ordet vedligeholdelses-

problematikken henviser til vedligeholdelse af Multihallen. 

 

Ad 3) Godkendelse af referat af repræsentantskabsmødet den 25. februar 2010 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Lizette Koefoed havde også deltaget i dette møde, skønt hun ikke var nævnt. 
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Karen Svahn nævnte vedr. ”Bestyrelsens beretning”, at det var en væsentlig pointe, at 

det er de små byer, som måske får mulighed for lidt økonomisk selvforvaltning. 

 

Ad 4) Mobilmast i Veksø 

Oldermanden nævnte indledningsvis, at Borgerlaugets medlemmer pr. mail har fået 

fremsendt relevant materiale vedr. Borgerlaugets og kommunens behandling af sagen 

samt nabohøring. 

 

Lise Magnussen har ikke set papirerne og er ikke opdateret på sagen, men vil gerne 

vide, hvorfor kommunen ikke foreslår en kommunal matrikel til opsætning af masten og 

indkasserer en lejeindtægt på måske omkring 120.000 kr. pr. år. Nu går indtægten til 

Byrgesen. 

 

Oldermanden oplyste, at Borgerlauget ikke havde været opmærksom på denne 

problematik.  

 

Karen Svahn spurgte, hvor der var en kommunal matrikel, og Lise Magnussen oplyste, 

at der findes et areal på modsat side af Frederikssundsvej. 

 

Karen Svahn foreslog, at det måske hænger sammen med by- og 

landzoneproblematikken. 

 

Michael Nørhave indskød, at hvis Borgerlauget fandt, det var en bedre mulighed skulle 

dette påpeges over for kommune med begrundelse. En dispensation for landzone kan så 

muligvis gives. 

 

Karen Svahn pointerede, at Borgerlauget skal fremsende nyt høringssvar i forbindelse 

med nabohøringen, og heri kan det nævnes. Det vil dog kunne opfattes som en 

modsigelse i forhold til det første høringssvar. 

 

Ole B. Hovøre forespurgte til muligheden for, at Veksø Antenneforening kobler sig på 

en kommende antenne. 

 

Lise Magnussen oplyste, at det ville kunne lade sig gøre. 

 

Oldermanden konkluderede, at Borgerlauget fremsender høringssvar, hvori der 

forespørges om mulig flytning af mast til anden side af Frederikssundsvej (kommunal 

matrikel), hvor den er bedre skjult (der er allerede en vis  bevoksning, og det ligger 

lavere), og samtidig forespørger om evt. lejeindtægt. 

  

Oldermanden forudså, at der kommer sikkert også høringssvar fra umiddelbare naboer. 

 

Ad 5) Sankt Hans Bål den 23. juni 2010 

Borgerlauget arrangerer sammen med Børnenes Juletræsfest Sankt Hans 2010. Som 

båltaler havde Oldermanden spurgt den nye præst Kenneth Knigge, som desværre måtte 

afstå. Oldermanden foreslog herefter en af byens jubilerende foreninger. Han har 

allerede sendt en føler ud til Poul Neumeyer (Fastelavnsforeningen), som endnu ikke 

har svaret. 
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Alternativt kunne spørges: Finn Lustrup (VAT85) eller René Olsen (Fugleskydnings-

foreningen). 

 

Hvis disse muligheder glipper, foreslog Borgerlaugets repræsentanter den nye 

Oldermand. 

 

Oldermanden tager kontakt til Pernille Veje fra Børnenes Juletræsfest. 

 

Arbejdsgruppen består af Oldermanden, Oldermandssuppleanten og Pernille Veje samt 

også bålvagt(er). Martin var med sidste år som bålvagt, og han klarede opgaven rigtig 

godt. Martin spørges om han vil påtage sig opgaven igen i år. 

 

Ad 6) Lokalcenter i Veksø 

Et konsortium er i gang med at undersøge en mulig udbygning ved Rema1000 med et 

lille butikscenter. Der har været afholdt 2 møder, og projektet blev præsenteret som et 

sammenhængende lokalcenter. 

 

Der er ikke sat nogen tidsramme endnu. Borgerlauget har fremført ønske om, at det 

arkitektonisk falder ind i det nuværende koncept. 

 

Trafiksituationen skal drøftes, da der allerede i dag er mange bilister men med et 

lokalcenter kommer der flere biler – både private samt vareleverancer. 

 

Oldermanden konkluderede, at Borgerlauget ved Oldermanden kontakter kommunen for 

at høre status på sagen, samt at Borgerlauget gerne vil involveres tidligt i projektet – 

evt. ved et møde med Planudvalgets formand. 

 

Ad 7) Forsamlingshytten 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som holdt møde den 19. maj 2010. Oldermanden deltog 

og kunne oplyse, at tidsplanen er revideret. Der er ikke fastsat nogen afslutningsdag. Et 

område på 25x25 m har vist sig relevant at bruge efter jordbundsundersøgelser.  

 

Arbejdsgruppen bliver præsenteret for forskellige bygningsmuligheder. 

 

Prisen er anslået til 1,6 mio kr. – Lokale- og Anlægsfonden kan give op til 20%, resten 

skal så søges gennem diverse fonde. 

 

Ad 8) Næste møde 

Mandag den 13. september 2010, kl. 19.30. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Karen Svahn kunne oplyse, at affaldsindsamlingen den 18. april 2010 var gået godt, 

men at deltagelsen ikke var så god som sidste år. 12 var mødt frem, og der blev 

tilbageleveret 18 fyldte sække. 

 

Næste års indsamlingsdag er den 10. april. 
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Karen Svahn nævnte, Brøns Mose fortsætter som et naturplejeprojekt, da bjørnekloen er 

væk nu. 

 

Egedal Landsbyråd afholder delegeretmøde med Veksødeltagelse af Oldermanden, 

Oldermandssuppleanten og kassereren fra Borgerlauget. 

 

Hjemmesiden mangler en opdatering på serveren (Bent Aarup), før der kan lægges nyt 

ind. Erik Lykke Jørgensen følger op. 

 

 

 

 

Referent Marianne S. Lønning 

20. maj 2010 

 


