
Referat af Veksø Borgerlaugs repræsentantskabsmøde d. 23.2 2011 
 
Til stede: 
 
Borgerforeningen Michael Nørhave 
Byrgesens Vænge  Bo Bonnichsen 
Brøndsted   Afbud 
Bøgebakken 
Dyrehaven   Afbud 
Gartnerhaven   Birgit Trolle 
Kelsted                            Afbud 
Kildebo   Jens Fryd Petersen 
Lyspunktet   Erik Lykke Jørgensen 
Skibsted (Gr)   Per Hansen + Carsten Husum 
Troldholm   Lizette Koefoed 
Troldholm II   Pia Borg 
Troldholm III   Peter Mosby 
Veksølund 
Oldermandssupl.  Karen Svahn 
Oldermand   Peter Mosby 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens Beretning 

4. Aflæggelse og godkendelse af Regnskab 2010 

5. Fremlæggelse og godkendelse af Budget og fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af oldermand, oldermandssuppleant, kasserer, sekretær, revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 
1:  Dirigent  Erik Lykke 

 

2:  Referent  Michael Nørhave 

 

3: Beretning: 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt med 30 dages varsel, 
og derfor strengt taget ikke var lovligt indkaldt, idet fristen er en måned. Ingen af de 
tilstedeværende havde noget at indvende imod forløbet, hvorfor det besluttedes at 
gennemføre mødet.  

 
Oldermanden gennemgik hovedpunkterne i beretningen, som i forvejen var uddelt. Af 
debatten kan følgende refereres: 
 
Der forestår et nyt møde i sagen om forsamlingshytten, hvorefter myndighedsprojektet 
kan godkendes i kommunen. Spørgsmål: Er der penge nok? Svar: Ja, finansieringen bør 
være på plads. 



 
Mobilmasten: Sp: Hvornår bliver den opført? Sv: Der mangler en endelig høring i forhold 
til lokalplanen. Kommunen er i lyset af de ændrede regler nødt til at sige ja uanset 
høringens udfald. 
 
Petanquebanen: Oldermanden har nu skrevet til den nye formand for VIF Kent Hørlykke 
Sehested. Kommentar: Det foreslås at opfordre til, at VIF i deres program gør 
opmærksom på banen eksistens, samt at Borgerlauget ligeledes nævner det på den 
husstandsomdelte indkaldelse til Skt. Hans arrangementet. 
 
Skt. Hans bål + juletræ: Kommentar: Der er behov for at reklamere mere intensivt for 
juletræet for at opnå gløggsalg på linje med tidligere år. Sp: Hvad med tilskuddet fra 
Fastelavnklubben, som vi aftalte at søge om i år, selv om der i år ingen udgifter var til 
indkøb af træet. Sv: Det er aftalt med Poul Neumeier, at Fastelavnsklubben vil bevilge 
1.000 kr. til selve arrangementet. 
 
Kommunale – private veje: Kommentar: Der gøres opmærksom på arbejdsgruppen 
vedr. Veksøs vedligeholdelse. Gruppens formand vil hanke op i gruppen. Sp: Skal der  
gennemføres vedligeholdelsesrunder til at sikre byens grundes vedligeholdelsesstand: 
Svar: De enkelte grundejerforeninger kan selv forestå vedligeholdesrunder, hvis det 
skønnes nødvendigt. Hvis der er enkelte medlemmer, der ikke efterlever påbud, kan 
kommunen i sidste instans involveres. 
 
Kommentarer til beretningen i øvrigt: det bør tilføjes, at Borgerlauget i april 2010 har 
deltaget i Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling.  
 
Det bør endvidere tilføjes, at metoden med fåregræsning har virket, og bjørnekloen er 
væk. Fåregræsningen fortsætter, men nu  som et alment naturplejeprojekt.  
 
Oldermanden tilkendegav, at disse 2 punkter vil blive tilføjet den skriftlige beretning. 
 
Beretningen i øvrigt godkendt 

 

4: Regnskab 
Kassereren redegjorde for regnskabet. Kommenar: Betegnelsen ”juletræsforsikring” 
bør ændres til ”lovpligtig ansvarsforsikring”. Sp: Hvilket beløb får oldermanden i 
telefonpenge som frivillig foreningsleder. Svar: 2.000 kr. 
 
Regnskabet godkendt. 

 

5: Budget + kontingent:  
Kassereren redegjorde for budgettet, der i det store og hele er en fremskrivning af de 
nuværende forhold. Kontingentet foreslås uændret. Sp. Hvorfor ikke taget højde for de 
reducerede indtægter fra Borgerforeningens vigende medlemstal? Sp:Plantet juletræ? 
Svært, da træet bruges til Børnenes juletræsfest. 

 
Budgettet godkendt. 

 

6: Indkomne forslag: 



Ingen forslag var indkommet: 
 

7: Valg: 
Oldermand:    Peter Mosby genvalgt. 
Oldermandssuppleant:  Karen Svahn modtager ikke genvalg. Erik Lykke Jørgensen 

valgt. 
Kasserer:    Helen Nielsen genvalgt. 
Sekretær:    Karen Svahn tilbød at melde sig for 1 år. Karen Svahn valgt. 
    Marianne Lønning og Michael Nørhave er sekr. suppleanter. 
Revisor:   Erik Lykke Jørgensen 
Revisorsuppleant:  Finn Lustrup in absentia. 

 

8: Evt: 
Spørgsmål om Byens (borgerlaugets) flagstang. Hvorfor flages der aldrig? Hvorfor er 
der ingen vimpel? Det foreslås at udbrede kendskabet til flaggruppen, f.eks. ved et notat 
på de husstandsomdelte indbydelser til Skt. Hans arrangementet. Oldermanden 
kontakter flaggruppen.  
 
Affaldsindsmling: Danmarks Naturfredningsforening har ændret datoen for 
affaldsindsamlingen. Ny dato er 3.april. Birgit Trolle påtager sig hvervet som koordinator 
på dagen. Birgit aftaler selv nærmere med Karen Svahn. 


