Veksø Borgerlaugs Beretning
for 2018-2019
(26. februar 2018 til 25. februar 2019)
Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2019, hvor jeg som indtil videre konstitueret
Oldermand vil aflægge beretning for det forgangne år i henhold til fokusområderne i
Borgerlaugets Arbejdsplan for 2017-2018:
1. Samarbejdet internt i Borgerlauget
2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø
3. Borgerlaugets rolle som medspiller til Egedal Kommune
4. Udvikling af Veksø
5. Forventninger til 2019

Samarbejdet internt i Borgerlauget
Medlemmer og møder: Alle boligforeninger i Veksø er fortsat medlem af Borgerlauget, og Borgerlauget kan således fortsat bryste os af at repræsentere hele Veksø. Der
har siden sidste repræsentantskabsmøde været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og fremmødet har været tilfredsstillende.
Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende syv undergrupper:
Veksøs forskønnelse; Petanque-banen; Naturpleje i Brøns Mose; Veksøs Juletræ; Trafikgruppen; Affaldsgruppen og Veksøs Flaglaug. Derudover er Borgerlauget fortsat repræsenteret i Egedal Landsbyråd.
Opdateret arbejdsplan: På Borgerlaugets bestyrelsesmøde i maj 2018 blev der vedtaget en opdateret arbejdsplan for 2017-2018, som indeholder følgende temaer:





Vedligeholdelse og forskønnelse
Trafik og p-pladser
Stier og rekreativ adspredelse
Boliger

Borgerlaugets rolle som samlende kraft 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: Vi har fortsat arbejdet med at fremme åben og aktiv
kommunikation om Borgerlauget til Veksø:


Borgerlauget er fortsat på Facebook, og der er nu mere end 350 Veksø-borgere,
som løbende følger med i Borgerlaugets arbejde ad den vej. Der er også et godt
samarbejde med facebooksiden 3670veksø.



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

Veksø-Listen: Veksø-listen fungerer fortsat som samlende mail-liste for alle byens
foreninger og institutioner. I april 2018 blev foreningsmødet afholdt i form af et ”introduktionsmøde” for nye såvel som gamle Veksø-borgere. Mødet blev indledt med en
præsentation, hvor Finn Lustrup præsenterede samtlige kulturelle foreninger i Veksø,
og herefter kunne man gå rundt og besøge de i alt 12 foreningers stande. En ny tradition er født, og et lignende møde afholdes igen den 7. april 2019.
Byens juletræ: Første søndag i advent 2018 afholdt Borgerlauget den traditionsrige
juletræstænding ved Veksø Kro med julemænd, hestevogn og julecafé. Det var et vellykket arrangement – trods regnvejr, som blev koordineret med ”Jul i Veksø”, som afholdt juletræsfest i Veksø Hallen samme dag. Det lykkedes også at få holdt en tale,
men næste år skal vi nok prøve at være i lidt bedre tid med lydanlægget.
Nytårskur: Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø var inviteret til nytårskur på
Veksø Skole i januar 2019, og den konstituerede Oldermand holdt en tale om Borgerlaugets bud på fremtiden for Veksø, bl.a. med fokus på elevgrundlag for Veksø Skole.

Borgerlaugets rolle som medspiller til 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.
Planstrategi 2019: I forbindelse med Egedal Kommunes udarbejdelse af forslag til
Planstrategi 2019 har Borgerlauget deltaget i flere møder i relation til temaet Lokale
potentialer i de mindre bysamfund, dels et idéseminar på rådhuset i marts, dels et dialogmøde i Ganløse i november. Borgerlauget har i januar afgivet høringssvar til Egedal Kommunes forslag til Planstrategi 2019 på vegne af boligforeningerne i Veksø. Udover temaet om de mindre bysamfunds potentialer indeholder forslaget til planstrategier også temaer såsom Fællesskab og fleksibilitet, Udvikling og identitet, og Miljø og
ansvarlighed.
Af høringssvaret fremgik, at Veksø har kvaliteter inden for alle temaer bl.a. som følge
af et aktivt foreningsliv og en høj grad af fællesskab og lokalt sammenhold på tværs
af aldersgrupper og interesser. Det noteredes også, at Veksø er et byudviklingsområde med skole, god infrastruktur, indkøbsmuligheder, som ønsker at byde ind i udviklingen i Egedal Kommune. Høringssvaret støttede desuden, at der bygges flere boliger i byen som led i ønsket om at bevare et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag for at
kunne opretholde serviceniveauet med institutioner og skole. Det blev i den forbindelse bemærket, at et stort flertal i Borgerlauget støtter byggeri syd for banen – på
visse betingelser.
Egedal Landsbyråd
Veksø Borgerlaug har to repræsentanter i Egedal Landsbyråd. Landsbyrådet er et forum, hvor alle landsbyer er repræsenterede, og hvor medlemmerne kan udveksle viden samt sikre borgerne i landsbyerne størst mulig indflydelse på sager, der berører
landsbyerne i Egedal Kommune.
Trafikplan for Veksø: Borgerlaugets Trafikgruppe har i løbet af 2018 fortsat dialogen
med Egedal Kommune i forhold til gennemførelse af de forslag, som fremgår af Borgerlaugets Trafikplan, som blev udarbejdet i 2016.

Udvikling af Veksø
Borgerlauget har udviklet en række fokusområder for udviklingen af Veksø. Små og
større initiativer, som kan gøre byen et endnu bedre sted at leve. Herunder nævnes
aktiviteterne inden for ’udvikling af Veksø’, som blev gennemført i 2018:
Blomsterløg: Borgerlaugets forskønnelsesgruppe har fortsat arbejdet med at indsamle og plante blomsterløg rundt om i byen, i samarbejde med Rema 1000.
Opfriskning af petanquebanen: Petanquebanen trængte efterhånden til et nyt lag
stenmel. Borgerlauget finansierede indkøbet, og et antal frivillige sørgede for, at det
blev lagt på smukkeste vis. Alle byens petanquespillende borgere er velkomne til at
teste banen i ny og forbedret udgave.
Genoprettelse af søen ved skolen: Arbejdet med at fjerne tagrør i søen ved skolen
er stoppet, da det vurderedes at være nyttesløst. Indtrykket er, at en drænpumpe i
Veksø Hallen i realiteten holder vandstanden nede i søen. Borgerlauget forsøger sig
med dialog med kommunen om mulige næste skridt.
Affaldsdag: Veksø deltog igen i 2018 i årets affaldsindsamlingsdag. Der var noget
større tilslutning end i 2017, 21 voksne og 5 børn. Der blev i 2018 indsamlet 310 kg
affald (mod 45 kg året før). Et fokusområde i 2018 var både indsamling og registrering af dåser, henholdsvis med og uden pant. Ikke overraskende var der mange dåser
uden pant… Og som en lille service er det besluttet, at de frivillige i 2019 kan låne
handsker og gribetænger til arbejdet.
Kvindeegen og dens Datter: Kvindeegens datter – det lille egetræ, som blev plantet
på Grønningen på grundlovsdag i 2015 – lever og gror i bedste velgående. Det samme
kan heldigvis siges om Kvindeegen, som efterhånden begynder at ligne et træ igen.
Brøns Mose: Arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området er fortsat i
2018. Som resultat af fredningen af Værebro Ådal skal Egedal Kommune anlægge en
sti rundt om mosen belagt med groft grus. Placeringen skal dog fastlægges i samarbejde med lodsejerne, hvilket er lidt vanskeligt. Indtil videre er arbejdet udskudt til
2020-2021 grundet besparelser i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022. Indsatsen for at sikre en sti rundt om mosen fortsætter således.

Forventninger til 2019
Økonomi: Borgerlaugets økonomi har det rigtig godt som følge af kontingentforøgelsen (fra 25 kr./husstand til 50 kr./husstand), som blev vedtaget i 2017.
Der er således fortsat et pænt råderum til et større aktivitetsniveau i 2019. Der er således fortsat mulighed for, at arbejdsgrupperne kan igangsætte aktiviteter, som kræver mindre investeringer/udlæg.

