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Veksø Borgerlaug 

Bestyrelsesmøde mandag den 4. september2017 kl.19.30 i Fælleshuset, Korshøj 

135, Veksø 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra Borgerlaugsmøde den 15. maj 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Siden sidst 

Endelig arbejdsplan er udsendt. 

Der er modtaget elektronisk kvittering for høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017. 

 

4. Status for planlægning af Vælgermøde den 7. november 2017 

- Veksøhallen er booket. 

- Louis Honoré har indvilget i at være ordstyrer. 

- Der skal snarest udsendes invitationer til de forskellige partier. 

- Arbejdsgruppen bestående af Susanne, Roland, Erik, Karen B., og Jacob arbejder med 

de praktiske sider af arrangementet. 

-  De, der har mulighed for det, opfordres til at hjælpe til med afviklingen af 

vælgermødet og kan melde sig til arbejdsgruppen. 

- Emner til diskussion på mødet bliver genstand for en facebookafstemning. 

 

5. Planlægning af Veksøs Juletræ den 3. december 

- Ingrid arbejder sammen med Marianne, Helene, Helenes svigermor og Randi om cafe-

arrangementet. Herunder sørger Ingrid for kontakten til REMA og indkøb af ekstra 

julemandskurv og 2 elektriske blus til opvarmning af gløgg og kakao. Ingrid booker 

kroen.Slik til julemændenes uddeling indkøbes eventuelt af Helenes svigermor. 

- Bjarke får hjælp af Per Hansen vedrørende juletræ, opsætning og lyskæde. Det bliver 

måske nødvendigt at indkøbe et tilstrækkeligt stort og smukt træ. Bjarke kontakter 

John Olsen med hensyn til transport. 

- Finn koordinerer julemændenes indsats. 

- Ingrid kontakter Marianne vedrørende bestilling af hestevogn. 

- Jacob sørger for lydanlæg. 

- Der skal sørges for vagter til at sørge for, at ingen kommer til skade på gaden under 

arrangementet. 



- Jacob sørger for pressemeddelelser og plakater samt anden form for reklame f.ex. på 

facebook for ”Juletræ i Veksø”. 

- Ingrid kontakter Hans Erik  for koordinering med Hallens julearrangement. 

-  

6. Arbejdsgruppe om boliger i Veksø 

- Der var forslag om, at Borgerlauget til foråret skulle samles i forbindelse med en lille 

udflugt for at se på de geografiske forhold. 

- En beskeden og foreløbig arbejdsgruppe bestående af Jacob og Finn blev nedsat og har 

som første opave at skrive til Ib Sørensen angående ovenstående emne i høringssvaret. 

 

7. Introduktion til nye borgere i Veksø (Finn) 

Der er i marts planlagt et uformelt, åbent eftermiddagsarrangement på Kroen for ny-

tilkommende borgere i Veksø. Folk, der har boet flere år i byen er også velkomne. 

Der udarbejdes en pjece ”Velkommen til Veksø”, der dels kan uddeles til 

eftermiddagsarrangementet, dels bruges af borgerlaugets medlemmer til uddeling i 

nærområdet. Årshjulet kan også uddeles i denne forbindelse. Borgerlauget bevilgede 1000 

kr. til formålet. 

Karen B. henledte opmærksomheden på de nye fremmedborgere i byen og slog til lyd for,  

at der blev oprettet sprog-cafeer for at støtte en bedre integration. Menighedsrådet og 

”Frivillige hænder” er positive over for sagen og Karen B. vil kontakte Hans Erik. 

 

8. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

Forskønnelsesgruppen: Resultatet af sidste års indsats har været et meget smukt 

blomsterflor i foråret. Der er allerede nu igen indleveret mange løg til nedgravning, men 

der er behov for indkøb af flere løg. 

Borgerlauget bevilgede 1000 kr. til formålet. 

Genopretning af Søen ved Skolen: Vandspejlet ser ud til at være det samme. Arbejdet med 

søen har tilsyneladende ikke nyttet og er måske håbløst. Søen bliver drænet af 

pumpeværket ved skolen. Det vil være nødvendigt at indhente en ekspertudtalelse for at 

finde den bedste løsning på søens videre skæbne. Jacob vil kontakte Michael Ølgaard for at 

komme videre i sagen. 

Petanquebanen: Banen har været brugt i år, men bør vedligeholdes. Den optimale, men 

dyre, løsning vil være påfyldning af stenmel. Søren Hald kontaktes med henblik på et 

forslag. 

Brøns Mose: Intet nyt siden forårets besigtigelse. Der er rapporteret, at svaneparret har 

fået en ælling. Alleens træer ser ikke ud til at have det godt. 

Flaglauget: Melder alt vel. 

Egedal Landbyråd: Der har ikke været stor aktivitet. Høringssvar er udsendt. Helene 

overdrog på mødet sin plads i Landsbyrådet til Tasja, som herefter repræsenterer Bylauget.  

Trafikgruppen: Kommunens svar på gruppens henvendelse er udsendt, og gruppens 

kommentarer desangående er returneret. Den mangelende belysning på super-cykelstien 

er pointeret. Den kommunale sti ved skolen mangler også lamper. Per rykker for de tiltag, 

der endnu ikke har fundet sted. 



 

 

9. Eventuelt 

- Finn orienterede om, at man på Kelsted 301 nu kan finde en hjertestarter, som 

foreningen har investeret i. Der skal registreres ”hjerteløbere”, som kan hjælpe, 

hvis uheldet er ude. 

- Stien ved Bjørnebakken er meget tilgroet og derfor svær at passere. Karen F. Vil 

kontakte vejlauget. 

- Helene vil kontakte en snedker med henblik på at få repareret et defekt brædt 

på den i Menighedshuset opstillede brandsprøjte.  

- Jacob udsender liste med navne, telefonnumre og e-mailadresser samt 

eventuelt adresser på Borgerlaugets medlemmer. 

 

10.  Næste møde 

Næste møde finder sted mandag den 30. oktober kl. 19.30 i lokalerne Korshøj 135. Karen B. 

har i skrivende stund allerede booket lokalet. 

 

 

7.9.2017/IBay 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


