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Bestyrelsesmøde den 7.november 2016 kl. 19.30 i Fælleshuset Korshøj 548, Veksø 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der under punkt 7 blev 

indsat et ekstra punkt: Ansøgning vedrørende ”Jul i Veksø”. Bilag medsendt. 

 

2. Godkendelse ad referater 

Referatet fra den 22.8.2016 blev godkendt med justering af deltagerlisten. 

 

3. Siden sidst 

Intet nyt. 

 

4. Juletræstænding 2016 

- Der er udarbejdet og udsendt en fin flyer med dagens program. Yderligere 

PR materiale (pressemeddelelser) udsendes i passende tid. 

- Juletræsfesten i hallen skulle også være på plads. 

- Der bliver salg af kunsthåndværk i hallen. 

- Hestevognskørsel starter i år ved Kroen. 

- Der er styr på juletræet og på julemændene, og der sørges for en ekstra  

- kurv til uddeling af julegodter. 

- Der er tilmeldt i alt 6 hjælpere til gløgg-arrangementet på kroen. Man 

samles til det forberedende arbejde kl 14.30 og skiftes til 

arbejdsopgaverne. Vareliste er udarbejdet og afleveres til Rema efter 

aftale. 

 

5. Færdiggørelse af trafikbrev til Egedal Kommune 

Det tilrettede brev blev drøftet og sendes nu til kommunen. Der er i brevet 

fremsat ønske om et møde med Egedal Kommune, og her vil høringssvarene 

blive fremlagt. Der er endnu ikke udarbejdet prioriteringforslag for tiltagene i 

trafikbrevet. 

  



6. Veksø Vandværk 

Ole Hovøre deltog i Veksø Vandværks generalforsamling forår 2016 og 

orienterede om den specielle kultur, der hersker i Veksø Vandværk. Det blev 

aftalt, at Ole varsler Borgerlauget om næste generalforsamling, således at 

repræsentanter fra Borgerlauget kan deltage og få del i den enestående 

oplevelse. Sagen vendes på repræsentantskabsmødet. 

 

7. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 

Forskønnelsesgruppen: 

De indsamlede blomsterløg er nu nedlagt forskellige steder i mængder af 20 – 

25 løg, så resutatet kan ses. Man fortsætter med at indsamle løg, Rema 

sponserer også løg. Pia H. Ønsker at fortsætte i gruppen sammen med Karen. 

Af uransagelige årsager er en hassel ved petanquebanen blevet voldsomt 

beskåret. 

Genopretning af søen ved skolen: 

Pt. er der blevet klippet en del siv. Der er ikke meget vand i søen, men 

kommer der tilstrækkelig med frost, vil man fortsætte med med at klippe siv, 

ellers afventes foråret. 

Petanquebanen: 

Banen er nu gået i vinterhi. Der er oprettet en facebookgruppe, der inviterer 

borgerne til at finde sammen om et godt spil. 

Brøns Mose: 

Ingrid har haft kontakt til Michael Ø i kommunen, som har bidraget med e-

mailadresser, gamle referater og doodlesystemet, mhp. en ny møddato, der 

først kan finde sted i januar eller februar. Dagsorden i henhold til Oles forslag 

udsendes, når mødedato er fundet. 

Flaglauget: 

Intet nyt. 

Egedal Landsbyråd: 

Intet nyt. 

Trafikgruppen: 

Det er svært at finde en mindelig løsning med hensyn til skiltning om p-

pladser ved kroen og på Skibstedgårds P-plads. Kommunen har trukket sig ud 

af sagen. Beslutningen er derfor, at man afventer for at opnå erfaringer med 

folks parkeringsvaner. 

 



Kvindegens datter: 

Har det efter omstændighederne fint. 

 

Jul i Veksø: 

Borgerlauget vedtog at donere 500 kr. til det gode formål. 

 

8. Eventuelt. Herunder dato for bestyrelsesmøde i januar 2017 og 

repræsentantskabsmøde i februar 2017 

Der er indløbet efterretning om store, løsgående hunde ved mosen. De er 

skulle ikke være farlige, og man må huske på, at folk har lov til at gå ved 

mosen. 

Veksø Brandsprøjte forbliver indtil videre i Menighedshuset.  

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 16. januar 2017 kl. 19.30. Marianne 

booker lokale. 

Repræsentantskabsmødet finder sted Korshøj 548 den 20. februar kl. 18.00 

og indledes med spisning.  

 

15.11.2016/IBay 

 

-  

- 
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