Godkendt på Repræsentantskabsmødet 21. februar2013

Veksø Borgerlaugs Beretning for perioden 6.marts 2012 til 21. februar 2013

Der har været afholdt følgende møder:
4 ordinære bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøde 2012
Møde vedr. solceller med deltagelse af repræsentanter fra kommunen
Møde vedr. forberedelse af byens juletræ

Velkommen til repræsentantskabsmødet 2013, hvor jeg som Oldermandssuppleant vil aflægge
beretningen for det forgangne år. Som bekendt fejrede Borgerlauget i 2012 sit 25 års jubilæum (en
glædelig begivenhed) - som nærmere blev omtalt i sidste års beretning. Men jeg vil da ikke undlade
at nævne, at det desværre herefter også blev det år, hvor vi fik lidt ledelsesmæssige problemer.
Repræsentantskabsmødet 6. marts 2012
Mødet blev afholdt på normal vis, men det lykkedes ikke at finde en ny Oldermand. Der blev nedsat
en slags forretningsudvalg bestående af Erik Lykke Jørgensen (Oldermandssuppleant), Marianne
Lønning (Kasserer) og Karen Svahn (Sekretær), som sammen skulle stå for den daglige drift. Det
har ikke været uden problemer, specielt omkring solcellesagen. Men – hvem ved – måske kan det
være en mulig fremtidig struktur.
Sankt Hans Bålet 2012
Ingen af Borgerlaugets medlemsforeninger tilbød at stå for Sankt Hans Bålet. Der blev gennemført
et arrangement på privat initiativ.
Solcellesagen
2012 blev året, hvor solcellerne kom til Veksø. Flere husejere har søgt om at sætte solceller på
taget, og har i øvrigt fået den tilladelse fra kommunen, som er nødvendig. Det er ikke min
opfattelse, at der er nogen, der har haft problemer. Mødet den 24. september og en efterfølgende
mailkorrespondance blandt BL’s medlemmer resulterede ikke i en aftale med kommunen om hvilke
krav, der kan stilles til solcellerne. Sagen endte derfor med, at vi meddelte kommunen, at vi ikke
kunne blive enige, og at vi opfordrer kommunen til at behandle ansøgningerne med omhu. Indtil nu
er det vores indtryk, at de aktuelle sager er behandlet uden problemer, og det, som vi kan se af
tilladelserne, er også ok.
Øvrige sager
En række af de sager, der har været arbejdet med, og nævnt i flere referater, er efterhånden afsluttet.
Det drejer sig om:
Kvindeegen som blev skamløst beskåret i eftersommeren 2012 få år før sin 100 års fødselsdag.
Mange borgere reagerede med vrede og oprørte læserbreve samt henvendelser til kommunen.

Borgerlauget sendte også på Veksøs vegne et brev til kommunen og beklagede den voldsomme
skamfering. Træet står ikke til at redde, og gerningsmanden/bagmanden er blevet politianmeldt af
kommunen – endnu uvist, hvad sagen ender med.
Veksø Skoles eventuelle lukning kom på tale, da kommunen i efteråret meldte ud om en ny
skolestruktur. Dette var baseret på en ensidig økonomisk analyse, som blev trukket tilbage.
Kommunen arbejder nu videre på overvejelserne om den fremtidige skolestruktur.
Kirkegårdsudvidelsen kan gå i gang, efter at kommunen har givet de fornødne tilladelser til, at
grunden Kirkebakken 38 kan inddrages i kirkegården. Borgerlauget var høringspart, og afgav et
positivt høringssvar.
Ejendommen Egedalsvej 9 har fået tilladelse til, at nogle af bygningernes lokaler kan omdannes til
konferenceformål, samt at der kan ske anlæg af parkeringspladser. Borgerlauget var høringspart i
sagen, men forretningsudvalget modtog ikke høringsbrevet, og Borgerlauget foretog derfor ikke en
besvarelse.
Veksøs vedligeholdelse er ikke tilfredsstillende. Borgerlaugets vedligeholdelsesgruppe har været
passiv gennem lang tid. En borger tog sagen op i lokalpressen, hvilket medførte nogle forbedringer.
Egedal Landsbyråd har været uden deltagelse fra Veksø Borgerlaug siden 2011 og indtil for nylig.
Nu har Borgerlauget fået en fast repræsentant, som deltager i Landsbyrådets arbejde, og som holder
Borgerlauget orienteret om Landsbyrådets sager og drøftelser.
Veksølund har fået nye ejere, som har ansøgt om, og nu også fået, tilladelse til at benytte en af
længerne til opmagasinering af bl.a. campingvogne og i december måned salg af juletræer.
Borgerlauget afgav høringssvar med ønske om en del begrænsninger, som kommunen helt
overvejende har efterkommet.
Brøns Mose er nu befriet for Kæmpe Bjørneklo, og området er klassificeret til at være et overdrev,
hvor der skal foretages naturpleje, således at området ikke ændrer karakter. Borgerlauget er i et tæt
samarbejde med kommunen om plejen af Brøns Mose.
Byens Juletræ 2012
Ved at opdele gennemførelsen af arrangementet i delprojekter, som forskellige personer tog ansvar
for, lykkedes det i 11. time at få nogle af Borgerlaugets medlemmer til at stå for planlægning og
gennemførelse af Byens Juletræ, så det lykkedes at vedligeholde traditionen med tænding af Byens
Juletræ første søndag i advent. Juletræet blev velvilligt sponseret af Kjeld Stenlien. Oldermanden
fik talt ned og tændt juletræet, julemændene dansede og sang med børnene og delte julegodter ud –
og hestevognen sørgede for ”kanekørslen” i det sneklædte landskab. Indenfor i varmen i krosalen
var der godt gang i salget af glögg og æbleskiver samt varm kakao og juice – også i år velvilligt
sponseret af Rema1000. Tak til alle involverede for et godt arrangement.
Nytårskuren 2013
Veksø Skole inviterede til den traditionsrige Nytårskur den 15. januar – Borgerlauget var desværre
forhindret i at deltage med hverken Oldermand eller Oldermandssuppleant. I stedet har
Borgerlauget sendt en skriftlig hilsen til Nytårskuren.

