
Borgerforeningen Per Gudmundsen (afbud)og Helene Pedersen 

Brøndsted Ole Hovøre (afbud) 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Tasja Toft og Bjarke Larsen 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven  Majken Rømer (afbud) 

Kelsted Finn Lustrup (afbud) 

Kelstedgård  

Kildebo Mikael Hilge (afbud) 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen Forsting  

Skibstedgård Roland Rasmussen og Mogens Nielsen(afbud) 

Troldholm Lizette Koefoed og Kim Laulund (ikke til stede)  

Troldholm II Susanne Frølich 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen 

Veksølund Søren Andersen (ikke til stede) 

Oldermand Jacob Sterling (afbud) 

Kasserer Marianne Lønning (afbud) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKSØ BORGERLAUG 

BESTYRELSESMØDE 

Mandag den 30. oktober 2017 kl. 19.30 – 21.30 

Fælleshuset, Korshøj 135 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagordenen blev godkendt. Fremtidsdrøftelse vedrørende oldermandsvalg 

behandles under pkt. 7. 

 

2. Godkendelse af referat fra Borgerlaugsmødet den 4. september 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Siden sidst 

• Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 

Der blev givet udtryk for en vis undren over formuleringen vedrørende 

udbygning af Veksø. I Borgerlauget havde man noteret en stor interesse 

for udbygning, men havde ikke fornemmet en tilsvarende stor 

modstand. 

• Orientering fra oldermanden (se mail) 

Mailen blev taget til efterretning. 

• Introduktion af nye borgere i Veksø 

Medtages som punkt på næste møde. 

• Andet 

Intet. 

 

4. Status – Vælgermøde den 7. november 2017 

Vælgermødet starter kl. 19.30. Hvis man skal hjælpe med den praktiske 

forberedelse, er mødetiden kl. 17.30. Der er aftalt et planlægningsmøde i 

arbejdsgruppen den 2.11.  8 politikere har meldt deres deltagelse. 

Mødeemner er ikke færdigforhandlet. Der er arrangeret indkøb af øl og vand. 

Karen F. har en nøgle til faciliteterne. Louis, som er dirigent, kan evt. byde 

velkommen, men Erik er også villig til at påtage sig denne pligt. Der bliver 

sørget for opslag på facebook. Susanne har udsendt plakat til alle 



repræsentanter i Borgerlauget, som vil videreformidle den til de foreninger, 

den enkelte repræsenterer. 

 

5. Veksøs Juletræ den 3. december 2017 

• Orientering om status 

Festen starter kl. 15.00 i Kroen. Træet tændes kl. 16.00. 

Der skulle være aftalt julegudstjeneste kl. 15.00 – 15.30, men Helene 

tjekker. 

Helle har udarbejdet og udsendt plakat til opslag og omdeling. 

Jan R, Mogens og Finn er julemænd. 

Roland og en hjælper yderligere, som Roland kontakter er vagter på 

gaden. 

Ingrid kontakter Finn eller Mogens m.h.p. nøgler til kroen. 

Ingrid kontakter Jacob for pressemeddelelse. Pressemeddelelse fra 

tidligere år kan bruges. 

Bjarke har kontaktet Søren fra Veksølund vedrørende juletræ. Han kan 

skaffe et stort, smukt træ på 5 m til levering i Veksø for 4000 kr. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de øvrige repræsentanter. 

Fastelavnsklubben har efter sigende lovet at bidrage med 1000 kr., og i 

den anledning kontaktes Finn vedrørende indbetaling. Træet leveres 

lørdag den 2.12., og vognmanden hjælper Bjarke med at rejse træet om 

lørdagen, hvor det også pyntes med lys. Erik hjælper Bjarke med 

lyskæderne om lørdagen. 

Ingrid har indkøbt 2 elblus og 2 forlængerledninger til opvarmning af 

gløgg og kakao. Ingrid donerer en julemandskurv til arrangementet. 

Ingrid har endvidere talt med den nye Rema leder Martin. Desværre er 

hans økonomi meget betrængt i anledning af overtagelsen, så vi må 

regne med, at Borgerlauget selv skal betale for alle indkøb af fortæring 

og gaver. Der er forlods aftalt, at Helenes svigermor kan indkøbe for 

max. 700/800 kr. slik til julemandskurvene i Tyskland. 

 

 

6. Meddelelser fra Arbejdsgrupperne 

• Forskønnelsesgruppen 

• Genopretning af søen ved skolen 

• Petanquebanen 



• Brøns Mose 

• Flaglauget 

• Egedal Landsbyråd 

• Trafikgruppen 

• Boliger i Veksø 

Rapporter fra grupperne medtages på næste møde. 

Der var dog en drøftelse af fremtiden for Genopretning af søen ved 

skolen. Der var bred enighed om, at det ikke ville gøre noget, hvis søen 

blev nedlagt, og man opfordrer derfor arbejdsgruppen til at tage 

kontakt til Egedal Kommune om muligheden for nedlæggelse af søen 

uden udgift for Borgerlauget. 

 

Som en glædelig nyhed havde medlemmerne kunnet konstatere, at der 

var kommet lys på cykelstierne. 

 

7. Eventuelt 

Som oldermandssuppleant indtræder Erik i embedet i stedet for Jacob, indtil 

der vælges en ny oldermand ved repræsentantskabsmødet. Der må derfor 

findes et eller flere emner til embedet. 

 

8. Næste møde 

Næste møde i Borgerlauget finder sted den 22.1.2018 kl. 19.30 på Korshøj 

135.  

Repræsentantskabsmødet finder sted den 26.2.2018 kl. 18.00 på Korshøj 135 

og indledes med spisning af smørrebrød. 

Karen B. bestiller lokalet til begge begivenheder. 

Bjarke sørger for smørrebrød til den 26.2.2018 

Helene bager kage til den 26.2.2019, og Erik sørger for drikkevarer. 

 

31.1.2018/IBay 

 

 

 


