
Referat af bestyrelsesmøde i Veksø Borgerlaug den 25. februar 2010 
 
Mødested: Veksø Multihal – Gammel Hovevej 14 
 
Til stede: 
Oldermand, Karen Svahn 
Birgit Trolle, Gartnerhaven 
Bo Bonnichsen, Byrgesens Vænge 
Michael Nørhave, Borgerforeningen 
Ole Hovøre, Brøndsted 
Helen Nielsen, Troldholm III 
Peter Mosby, Troldholm III 
Pia Borg, Troldholm II 
Sebastian Sørensen, Dyrehaven 
Jens Fryd Petersen, Kildebo 
Per Hansen, Skibsted (GR) 
Rolf Rogren, Veksølund 

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

 
Referent: Martin Haugaard, Kelsted 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28.01.2010  
3. Repræsentantskabsmødets forløb 
4. Ny oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010 
5. Meddelelser og status: 
 5.1 Nyt fra VKI 
 5.2 Andet 
 
6. Eventuelt 



1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 28.01.2010 
Referatet blev godkendt 
 
3. Repræsentantskabsmødets forløb 
Punktet er med for at afrunde repræsentantskabets møde. Peter Mosby takkede som ny Oldermand for 
tilliden. Ole Hovøre stillede spørgsmålstegn ved måden at afholde repræsentantskabsmøde på. Peter Mosby 
mente at der skulle noget lokkemad til i form af noget mad og/eller en person der møder op og holder et 
foredrag el. lign. 
 
Jens Fryd mente at grunden til det manglende fremmøde til repræsentantskabsmødet er at ingen kender 
borgerlauget. 
 
Peter Mosby ville meget gerne profilere borgerlauget. Sebastian Sørensen var enig og mente at man skulle 
skrive en pressemeddelelse til Lokalavisen om at der er valgt en ny Oldermand. Det er ifølge Sebastian ikke 
nødvendigt at smide en pjece ind i folks postkasser, da interessen ikke er tilstede. 
 
Der var flere forslag til hvordan man kunne højne interessen for borgerlauget. Pia Borg nævnte at en 
byvandring for nye borgere kunne hjælpe. 
 
Michael Nørhave argumenterede for at holde repræsentantskabsmødet på kroen, pga en bedre atmosfære, 
køkkenfaciliteter. 
 
4. Ny oldermand og Veksø Borgerlaug efter februar 2010 
Peter Mosby har endnu ikke gjort sig de store ideer om hvilken retning borgerlauget skal gå. Karen Svahn 
mente at hjemmesiden skulle op og køre i højere grad, hvilket der var bred enighed om. 
 
Karen Svahn foreslog at kontakte historisk forening og tilbyde dem årsberetningerne for de sidste 12 år. 
 
5. Meddelelser og status: 
5.1 Nyt fra VKI 
Intet nyt. Sebastian Sørensen mente ikke at dette punkt har sin ret på dagsordenen. Der blev diskuteret om 
man burde tage punktet af, da der aldrig er nogen fra VKI der deltager. 
 
Vedligeholdelsesproblematikken blev vendt endnu engang. Poul Neumeyer burde gøre noget ved problemet, 
men der sker ikke noget. 
 
Diskussionen udviklede sig til at handle mere om borgerlaugets arbejde. 
 
Ole Hovøre mente man burde gå ind i diskussioner om ting der berører befolkningen i højere grad. Jens Fryd 
gjorde opmærksom på at borgerlauget skal være 100% enige, så det ikke kan lade sig gøre at gå ind i 
konflikter, hvor ikke alle er enige. 
 
Peter Mosby konkluderede at borgerlauget burde følge op på de ting der er kommet frem i diskussionen. 
 
5.2 Andet 
Næste møde bliver den 20. maj klokken 18.00. Peter Mosby vil forsøge at få booket krosalen. 
 
Spisemødet blev fastlagt til den 20.maj klokken 19.30 (Samme dag som bestyrelsesmødet) 
 
6. Eventuelt 
 
Sebastian Sørensen har hørt rygter om at der er planer om at opføre et nyt supermarked ved siden af Rema 
1000. Man er ifølge Sebastian langt fremme i planlægningen. Karen Svahn ridsede op hvordan proceduren 
var omkring opførelsen  af Rema 1000, og opfordrede den nye Oldermand til at følge sagen nøje. 


