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I perioden er afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, samt et uformelt møde med
spisning. De ordinære møder har været holdt i mødelokalet i Veksø Multihal, som
stilles gratis til rådighed for Borgerlauget og for Veksøs øvrige foreninger. Det er også
muligt for Borgerlauget at låne Fælleshuset på Korshøj 135.
Kelstedgård har fortsat ikke udpeget en repræsentant til Borgerlauget.
Grundejerforeningen Byrgesens Vænge indtrådte i sommeren 2009 i Borgerlauget.
I samarbejde med Børnenes Juletræsfest står Veksø Borgerlaug for en forsikring, som
dækker arbejdsskader, ansvar og erstatninger.
Veksø Borgerlaug har formaliseret arbejdsgruppernes virke, således at alle grupper har
et kommissorium, og nogle af grupperne skal foretage årlige tilbagemeldinger.
Blandt de emner, som Veksø Borgerlaug har arbejdet med, skal disse omtales:
Veksø Sogns Brandsprøjte
Brandsprøjten henstod tidligere på Skibstedgård. Den opbevares nu i Veksø
Sognehus. Der er indgået en aftale mellem Veksø Menighedsråd, Stenløse Historiske
Forening og Veksø Borgerlaug, som beskriver hvordan brandsprøjten skal opbevares,
renholdes og eventuelt sættes i stand. Aftalen fastslår, at Veksø Borgerlaug er ejer af
brandsprøjten. Veksø Fastelavnsklub har udtrykt interesse for at sponsorere en
eventuel istandsættelse af brandsprøjten.
Veksø Borgerlaug på nettet
Veksø Borgerlaug har sin egen webside. Denne indeholder vedtægter, beretninger,
referater, oversigter o.l., som beskriver Borgerlaugets grundlag og arbejde. Endvidere
er websiden en indgang, velkomst og appetitvækker overfor nye beboere i Veksø, samt
overfor andre, som søger inspirationer og informationer om Veksø. Websiden er i fin
drift, men der mangler at blive indlagt noget af det ovennævnte indhold.

Multihallen
I december 2007 blev Multihallen indviet. Der mangler stadig en rimelig aptering af
lokalerne til støtte for foreningernes anvendelse af lokalerne. Paraplyorganisationen
Veksø Kultur- og Idrætsliv står sammen med Kommunen for færdiggørelsen af disse
indretninger.
Forsamlingshytte
Kommunen har bevilget midler til opførelse af en forsamlingshytte i 2010 i området ved
siden af daginstitutionen De fire Årstider. Formålet er primært at skaffe nye velegnede
lokaler til FDFs aktiviteter, men hytten skal udformes med kreative muligheder for
andre funktioner, når den ikke anvendes af FDF. En forudsætning for gennemførelse
af projektet er, at der skaffes yderligere midler fra fonde. Der er nedsat en
arbejdsgruppe for Forsamlingshytten, hvori Oldermanden deltager. I tæt samarbejde
med Kommunen begyndte arbejdsgruppen sit arbejde i november 2009.
Skibstedgård
På Skibstedgård anvendes hallen fortsat til opmagasinering, og i hovedhuset og de to
sidebygninger bor håndværkere. Pejsestuen anvendes af Kommunen til
børnepasning. Kommunen har lovet Borgerlauget, at disse anvendelser af
Skibstedgård kun vil blive tilladt i en begrænset periode. Kommunen har givet ejeren
dispensation indtil sommeren 2010.
Dagligvarebutik
Dagligvarebutikken åbnede i april 2008. Der er tale om en pæn forretning, som
besøges livligt af Veksø borgere og af folk udefra. Borgerlauget har afgivet svar i en
nabohøring vedrørende grillhuset. Heri ønsker Borgerlauget, at de tekniske
installationer skjules under et sadeltag, og at træværket holdes i en grå tone. Disse
ønsker er imødekommet af Kommunen.
My Home
Lejlighederne i ejendommen My Home har gennem nogle år fungeret som
husvildeboliger. Dette ophørte i slutningen af 2008. Herefter har Kommunen istandsat
og ombygget ejendommen til at rumme 6 etværelses lejligheder til socialt udsatte
borgere fra Egedal Kommune, som prøver et finde tilbage til en normal tilværelse.
Disse borgere kan bo i ejendommen i maksimalt 6 måneder, hvorefter de enten
udsluses til en mere normal tilværelse eller falder tilbage til en anden social indsats.
Ejendommen har en stram husorden. Der er personale til stede gennem dagen, og
telefonvagt om aftenen. De første beboere flyttede ind i My Home i december 2009.
Belysning ved Skelhøj
Der er behov for mere lys på Skelhøjs parkeringsplads. Kommunen deler
Borgerlaugets modvilje mod lysforurening af landskabet. Der arbejdes på en løsning
med lamper, som kun tænder efter behov. Borgerlauget vil blive orienteret og hørt,
inden der træffes beslutning om den nye belysning.
Brøns Mose
Bekæmpelsen af Bjørneklo i Brøns Mose ved hjælp af får er stadig en stor succes.
Egedal Kommune fortsætter projektet i samarbejde med Borgerlauget. Kommunen
prøver at finde ressourcer til bekæmpelse af den Japanske Pileurt i Brøns Mose.
Stationsområdet
Veksø Borgerlaug er i god kontakt med DSB om stationens indretning. Det generende
lys er blevet afskærmet, den manglefulde skiltning er blevet forbedret, og på den
sydlige perron er blevet opstillet en læskur yderligere. Borgerlauget har anmodet
Kommunen om at få opstillet flere cykelstativer ved begge perroner. Kommunen har
lovet at prøve at få det med i budgettet for 2011.
Servicebussen
Gennem mange år har der alle hverdage kørt en servicebus fra Veksø til Stenløse og
tilbage 2 timer senere. Servicebussen blev etableret som en hjælp til gangbesværede.
Turene kørtes af skolebussen i det tidsinterval, hvor der ikke skulle køres med
skolebørn. Nye regler har umuliggjort denne ordning, og servicebussen ophørte ved
udgangen af 2009. Veksø Borgerlaug har appelleret til politikerne om at finde en
anden løsning til hjælp for Veksøs gangbesværede borgere, og Willy Eliasen har lovet
Borgerlauget at gøre en stor indsats for at finde en løsning, således at der igen kan
tilbydes en transporthjælp til gangbesværede, som ønsker at blive boende i Veksø.

Grønningen
Arbejdsgruppen har arbejdet aktivt på at opnå et løft af Grønningens rekreative
kvaliteter. Kommunen kan ikke stille midler til rådighed, og trods venlige erindringer
har arbejdsgruppen intet hørt fra den landskabsarkitekt, som havde lovet at hjælpe.
Arbejdsgruppen foreslår, at sagen stilles i bero, indtil noget nyt måtte ske.
Petanquebanen
Der tiltrænges en forbedring af belægningen og lidt forskønnelse af området. Det
kniber for arbejdsgruppen at overkomme at vedligeholde området.
Byens Flagstang
Flagning købes ganske lidt af byens borgere. Næsten al flagning foregår gratis på
Flaggruppens eget initiativ.
Veksø Kultur- og Idrætsliv
Borgerlaugets vedtægter bestemmer, at Borgerlauget skal være i tæt dialog med alle
Veksøs foreninger. Veksø Kultur- og Idrætsliv, som er en paraplyorganisation for alle
Veksøs øvrige foreninger, har derfor en observatørplads på Borgerlaugets møder, hvor
der altid er et punkt som omhandler at høre nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv.
Vejføringer i Frederikssundsfingeren
Veksø Borgerlaug følger med spænding denne sag, som får stor indflydelse på Veksø.
Kommuneplan 2009-2021 for Egedal Kommune
I sommeren 2009 fremlagde Kommunalbestyrelsen sit forslag til Kommuneplanen.
Borgerlaugets høringssvar havde bl.a. følgende synspunkter: Der mangler konkrete
beskrivelser af, hvordan de formulerede mål skal nås. Det er fint, at Kommunen vil
arbejde for vedligeholdelse og udbygning af et godt net af stier. Enige i Kommunens
formuleringer om, at der skal skabes effektive og miljørigtige transportsystemer, og at
dette skal fremmes ved kollektiv transport og flere P-pladser ved stationerne.
Påskønnelse af, at man vil undersøge mulighederne for en byfortætning mellem Sbanen og Frederikssundsvej, inden der påbegyndes et ny byudvikling syd for Veksø.
Borgerlauget anmoder om at blive inddraget tidligt i processen, når Kommunen sent i
planperioden går i gang med at se på mulighederne for en byfortætning. Også Egedal
Landsbyråd afgav et høringssvar til Kommuneplanen, som Veksø Borgerlaug deltog i.
Kildedal Park
Planen med Kildedal Park er at opføre en stor ferieby og et oplevelsescenter mellem
Knardrup og Kildedal Station. Lokalplanen for projektet var til høring i sommeren 2009.
I Veksø Borgerlaug blev der ikke opnået enighed om projektets indflydelse på Veksø,
og hvilke ønsker og kritikpunkter, der kunne være relevante for Veksø. Borgerlauget
afgav derfor ikke noget høringssvar. Egedal Landsbyråd afgav et høringssvar, som
Veksø Borgerlaug af de nævnte grunde ikke deltog i.
Egedal Landsbyråd
Bestyrelsen for Egedal Landsbyråd består af en repræsentant fra hver af de 8
tilsluttede landsbyer. Oldermanden er repræsentant for Veksø. Landsbyrådets
arbejde handler om at udveksle erfaringer mellem landsbyerne, og at skaffe et overblik
over landsbyernes problemstillinger og arbejdsgrupper. Landsbyrådet skal arbejde for
at fremme de små byers interesser indenfor Kommunen. Landsbyrådet er i fast og tæt
kontakt med Kommunens forvaltning og politikere. Landsbyrådet og
Kommunalbestyrelsen har en aftale om at holde et møde hvert efterår i en af de
deltagende 8 byer.
Natursamråd
Egedal Kommune har oprettet et Natursamråd. Egedal Landsbyråd har fået tildelt to
pladser i Natursamrådet. Den ene plads er besat med en repræsentant for Veksø
Borgerlaug. Indledningsvis har Natursamrådet især arbejdet med at kortlægge
Kommunens stisystemer. I efteråret 2009 gik man i gang med at registrere beskyttet
natur i Egedal Kommune.
Møde med Egedal Kommunalbestyrelse
Veksø Borgerlaug holdt fra 1998 og indtil kommunesammenlægningen et årligt møde
med Stenløse Byråd i Veksø. Borgerlauget holdt endvidere et møde med
Sammenlægningsudvalget i Veksø. Borgerlauget har ikke holdt noget møde med
Egedal Kommunalbestyrelse. Egedal Landsbyråd holder som nævnt et årligt møde
med Kommunalbestyrelsen. Borgerlauget skal finde en anden og ny model i sin
kontakt til politikerne i Egedal Kommune.

Selvforvaltning i de små byer
Borgmester Willy Eliasen arbejder med nogle ideer om at tildele midler til Kommunens
små byer til visse formål. Midlerne skal tildeles til byer, som har en velfungerende
organisation, der evner at tage sig af dette. Willy Eliasen ser Veksø og Veksø
Borgerlaug som en oplagt kandidat til at kunne få tildelt sådanne midler. Hvis disse
tanker udmøntes i praksis, får Borgerlauget nye spændende opgaver til gavn for
Veksøs borgere.
Affaldsindsamling 2009
Egedal Kommune deltog igen i april 2009 i Naturfredningsforeningens landsdækkende
årlige affaldsindsamling. Oldermanden opfordrede alle Borgerlaugets foreninger til at
deltage i indsamlingen, for eksempel i form af en fælles arbejdsdag.
Sankt Hans Bålet 2009
Sammen med Børnenes Juletræsfest stod Borgerlauget for Sankt Hans Bålet.
Børnenes Juletræsfest havde en salgsbod med slik og drikke. Båltalen blev holdt af
Sognepræst Jørgen Andersen, som gik på pension senere på sommeren. Bålet
brændte pænt, og efterlod kun en smule aske.
Vælgermøde
I november 2009 afholdtes der kommunalvalg. Som sædvanlig indbød Veksø
Borgerlaug til et godt gammeldags vælgermøde på ugedagen inden valgdagen.
Vælgermødet fandt sted i Multihallen. Alle opstillede partier og lister var indbudt til
vælgermødet, og alle deltog. Der var omkring 140 tilhørere, en god debat, og en fin
pressedækning. Overskuddet fra salget af drikkevarer blev doneret til Børnenes
Juletræsfest.
Byens Juletræ 2009
Borgerlauget stod igen for alle arrangementer i forbindelse med tænding af Byens
Juletræ den 1.søndag i Advent, flittigt hjulpet af andre aktive Veksø borgere. John
Olsen skaffede et smukt træ til en beskeden pris, og Veksø Fastelavnsklub tilbød at
sponsorere denne udgift. REMA1000 sponsorerede nogle af salgsbodens varer samt
delvist gaverne til hjælperne. Hestevognen holdt ikke parat ved Kirken efter
Familiegudstjenesten, og kørslen begyndte noget forsinket fra Kroen.
Hestevognsfirmaet påtog sig hele skylden for misforståelsen. Træet blev tændt efter
Oldermandens tale. Herefter var der fællessang, og leg og dans omkring træet anført
af tre julemænd. Salgsboden blev igen etableret inde i Krosalen, og det fungerede
igen fint, Der var som sædvanlig et flot fremmøde af borgere, og både Børnenes
Juletræsfest og Borgerlaugets salgsbod solgte igen godt. Juletræet blev om morgenen
4.Juledag afmonteret og overgivet til Børnenes Juletræsfest i Multihallen.
Nytårskuren 2010
Igen i januar 2010 indbød Skolen til den traditionsrige og festlige Nytårskur.
Borgmesteren og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen deltog. Oldermandens
tale udtrykte et håb om, at 2010’erne bliver nogle mere nøgterne og ansvarlige år end
de åndløse 00’er, samt at Veksø fortsat vil være præget af sammenhold og gode
netværk, således at Veksø stadig kan være en særlig god by at udfolde sit liv i.
Ny Oldermand
I efteråret 2008 orienterede Karen Svahn Borgerlauget om, at hun ønsker at slutte som
Oldermand ved Repræsentantskabsmødet i 2010. Borgerlauget har siden drøftet
situationen, og talt om hvordan der kan findes en ny Oldermand. I januar 2010 bragte
Frederiksborg Amts Avis en artikel om, at Veksø Borgerlaug søger en ny Oldermand.

