Veksø Borgerlaugs Beretning for 2014-2015
(18. februar 2014 til 18. februar 2015)
Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2015, hvor jeg som Oldermand vil aflægge
beretning for det forgangne år i henhold til de fokusområder for Borgerlauget, som
blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Borgerlaugets Arbejdsplan for 20132014:


Samarbejde i Borgerlauget



Borgerlaugets rolle i Veksø



Borgerlaugets rolle i Egedal Kommune

Samarbejdet i Borgerlauget
Medlemmer og møder: Alle boligforeninger i Veksø er fortsat medlem af
Borgerlauget, så vi kan fortsat bryste os af at repræsentere hele Veksø. Der har siden
sidste repræsentantskabsmøder været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og
fremmødet har generelt været tilfredsstillende.
Arbejdsprogram og fokusområder: I løbet af 2014 har Borgerlauget udarbejdet en
’udviklingsplan’ for Borgerlauget, hvilket er blevet til ”Arbejdsplan og fokusområder
2015-2016”, som dels er en opdatering af arbejdsprogrammet for 2013-14, og dels
rummer en række nye fokusområder or Borgerlauget i de kommende år.
De overordnede pejlemærker for 2015-2016 er:


Veksø skal være indbydende og velfungerende



Veksø skal have endnu flere gode tilbud til byens borgere



Veksø skal have plads til flere borgere

De konkrete fokusområder er inddelt i fem overordnede afsnit:


Vedligeholdelse og forskønnelse



Stier og rekreativ adspredelse:



Trafik og p-pladser



Boliger



Byens unge

Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende fem undergrupper:
Veksøs vedligeholdelse; Petanque-banen; Naturpleje i Brøns Mose; Veksøs Juletræ;
og Veksøs Flaglaug. Derudover er Borgerlauget fortsat repræsenteret i Egedal
Landsbyråd.
I forlængelse af arbejdet med ny arbejdsplan for Borgerlauget, er det desuden blevet
besluttet at genetablere en trafikgruppe, som skal se på behovet for trafikale
ændringer i Veksø.

Borgerlaugets rolle i Veksø
Det er et mål for Borgerlauget at være en samlende kraft i Veksø, som hjælper med
til at sikre, at der er liv og aktivitet i byen.
Åbenhed og kommunikation: Der er gennemført en række initiativer for at øge
åbenheden og kommunikationen i forhold til resten af Veksø:


Borgerlauget er fortsat på Facebook, og der er nu mere end 200 Veksø-borgere,
som løbende følger med i Borgerlaugets arbejde ad den vej. Siden er blevet
brugt til at reklamere for Byens Juletræ samt andre relevante arrangementer i
Veksø i løbet af året.



Borgerlaugets hjemmeside er blevet løbende opdateret og rummer fortsat
bestyrelsesreferater og dagsordener for kommende møder.

Veksø-Listen: I 2013 oprettede Borgerlauget en mail-liste for formænd og ledere af
foreningerne og institutionerne i Veksø, hvilket i 2014 har forbedret koordineringen af
foreningernes arbejde.
I marts 2014 indkaldte Borgerlauget til et møde på Veksø Kro for alle foreninger og
institutioner i Veksø, hvilket var en stor succes med gode diskussioner og deltagelse
af 11 foreninger og institutioner.
Byens juletræ: Første søndag i advent 2014 afholdt Borgerlauget den traditionsrige
juletræstænding med julemænd, hestevogn, oldermandstale og julecafé. Det var et
særdeles vellykket arrangement med mange fremmødte og rigtig god stemning. Julecafeen blev suppleret af et spændende julemarked med salg af julepynt og andet
kunsthåndværk.
Børnenes Juletræsfest: I forbindelse med, at Veksø Skoles Venner og Frivillige
Hænder i Veksø genoptog traditionen med at afholde Børnenes Juletræsfest bidrog
Borgerlauget økonomisk med 500 kr.
Nytårskur: Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø var inviteret til nytårskur på
Veksø Skole i januar 2015, hvor Oldermanden holdt tale.
Kvindeegens Datter: Efter at Kvindeegen blev særdeles kraftigt beskåret i 2012,
besluttede Borgerlauget i 2014 at plante et nyt egetræ – Kvindeegens Datter – i
forbindelse med 100-året for kvindernes stemmeret i 2015. Egedal Kommune har
taget godt imod initiativet og indvilget i at hjælpe med at finde et egnet træ og få det
plantet et godt sted i Veksø.
Brøns Mose: Arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området er fortsat i
2014. Der er blevet opsat en ny informationstavle, samt været fokus på bekæmpelse
af andre invasive arter.

Borgerlaugets rolle i Egedal Kommune
Borgerlauget er Veksøs stemme og ansigt udadtil i forhold til kommunen, og det er
vores mål at være en positiv medspiller i forhold til kommunen i alle væsentlige sager,
som vedrører Veksø.
Der har ikke været lige så mange høringer og sager i forhold til Egedal Kommune i
2014 sammenlignet med året før.
Borgerlauget har skrevet et brev til kommunen vedrørende økologisk drift af
markerne syd for Veksø. Dertil har der været kontakt til kommunen i forbindelse med
planlægningen af plantningen af Kvindeegens datter, ligesom der var dialog med
Borgmester Willy Eliasen i forbindelse med Dronning Margrethes besøg i Egedal
Kommune.

