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Veksø Borgerlaug holdt møde den 24. januar 2013 i Veksø Multihal med følgende 

dagsorden: 

 

DAGSORDEN  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 

3. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 21. februar 2013 

--- Forslag til beretning 2012-2013 

--- Forslag til regnskabet 2012 

--- Forslag til budget 2013 og kontingent 2013 

--- Kandidater til tillidsposterne 

4. Evaluering af Veksøs Juletræ 2012 

5. Monterede solcelleanlæg som Borgerlauget ikke er blevet hørt om 

6. Meddelelser og status 

--- Solcelleansøgningerne 

--- Brøns Mose 

--- Veksølund 

--- Egedal Landsbyråd 

--- Andet 

7. Eventuelt 

 

Til stede: 

Borgerforeningen Helene Pedersen 

Brøndsted Ole B. Hovøre 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken  

Dyrehaven  

Gartnerhaven Afbud 

Kelsted Jacob Sterling 

Kelstedgård Vakant 

Kildebo Jens Fryd Petersen 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Per Hansen 

Troldholm Afbud 

Troldholm II Henrik Falcke 

Troldholm III Susan Winkel 

Veksølund  

Oldermand  

Oldermandssuppleant (FU) Erik Lykke Jørgensen 

Kasserer (FU) Marianne S. Lønning 

Sekretær (FU) Afbud / sekretærsuppl. Marianne 

Revisor Helen Gravesen 

Revisorsuppleant  

 

Ad 0) Karen Svahn (sekretær) havde meldt afbud – Marianne S. Lønning 

(sekretærsuppleant) referent. 
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 

Referatet blev godkendt. Det blev besluttet at fastholde Kvindeegen som fast punkt på 

dagsordenen – status og BL’s evt. handlinger i forbindelse med markering af 100 året i 

2015. 

 

Ad 3) Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 21. februar 2013 

--- Forslag til beretning 2012-2013 

Tilføjelse af status efter pressemeddelelsen vedr. Kvindeegen – og følge op, ifald nye 

oplysninger kommer inden repræsentantskabsmødet 

--- Forslag til regnskab 2012 

Bemærkninger til forsikringspris – tjek forsikringsdækning (også i forhold til Børnenes 

Juletræsfest) – kan vi gøre det billigere. 

--- Forslag til budget 2013 og kontingent 2013 

OK til budget samt fastholdelse af kontingent. 

--- Kandidater til tillidsposterne 

Oldermand: Jacob Sterling villig til at lade sig opstille – med aftale om, at FU fortsætter 

og støtter 

Oldermandssuppleant: Erik Lykke Jørgensen 

Kasserer: Marianne S. Lønning 

Sekretær: Karen Svahn 

Revisor: Helen Gravesen 

Revisorsuppleant: Finn Sørensen (forventeligt – er ikke spurgt) 

 

Ad 4) Evaluering af Veksø Juletræ 2012 
Erik Lykke Jørgensen takkede for indsatsen. Juletræsarrangementet gik godt, og vi var 

heldige med vejret. Veksø var smukt klædt i sne og is, som dog vanskeliggjorde kørslen 

med hestevognen. Der var godt gang i salgsboden. Der er mod på en gentagelse. 

På eget initiativ nedsatte Helen Gravesen, Helene Pedersen og Helle Esbensen (de 3 

H’er) sig som Juletræs-arbejdsgruppe. Gruppen uddelegerer opgaver efter behov. 

 

Til næste arrangement skal huskes mikrofon til Oldermandens tale. 

 

Ad 5) Monterede solcelleanlæg som Borgerlauget ikke er blevet hørt om 

Erik Lykke Jørgensen orienterede om en opdaget opsætning af solceller, som 

Borgerlauget ikke er blevet hørt om. Beboerne har ved forespørgsel oplyst, at de er 

blevet vejledt gennem Egedal Kommunes hjemmeside samt telefonisk henvendelse til 

kommunen – og samlet indtryk var, at ansøgning ikke var nødvendig. Beboerne vil nu 

rette fornyet henvendelse til kommunen. Den involverede grundejerforeningen afventer 

svar. Ole Hovøre ville forhøre sig i kommunen. 

 

Borgerlauget er jo i denne sag blevet sat ”ud på et sidespor”. Det blev besluttet, at 

Borgerlauget skal rette henvendelse til kommunen og sørge for, at misforståelsen bliver 

rettet op, således at forkerte oplysninger på kommunens hjemmeside bliver ændret og 

kommunens medarbejdere vejleder i henhold til lokalplaner.  
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Ad 6) Meddelelser og status 
--- Solcelleansøgninger, Brøns Mose, Veksølund: sager, som er behandlet med 

løbende orientering af Borgerlaugets bestyrelse 

--- Egedal Landsbyråd 

Helene, som er Borgerlaugets nye repræsentant i Landsbyrådet – orienterede fra sidste 

møde. Skolesagen fylder meget i hele rådet. Endvidere blevet det nævnt, at Kildedal 

Oplevelsescenter vist ikke er tæt på en realisering. 

Helene sender fremover referater fra Landsbyrådet til BL’s bestyrelse. De som ønsker at 

læse dem kan gøre det, og de øvrige kan bare slette mailen. 

--- Andet: Intet hertil. 

 

Ad 7) Eventuelt 

Vi ses til repræsentantskabsmødet den 21. februar. Husk at meddele, hvor mange der 

deltager fra de enkelte foreninger senest den 17. februar af hensyn til indkøb af 

traktement. Erik Lykke Jørgensen modtager tilmeldingerne. 

 

 

 

Referent Marianne S. Lønning 

25. januar 2013 


