Veksø Borgerlaugs Beretning for 2013-2014
(21. februar 2013 til 18. februar 2014)
Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2014, hvor jeg som Oldermand vil aflægge
beretning for det forgangne år. Beretningen er i år inddelt så den afspejler de
fokusområder for Borgerlauget, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af
Borgerlaugets Arbejdsplan for 2013-2014:


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 samt et
enkelt ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med høringen omkring bygning af
boliger på Skibstedgård.
Fremmødet har generelt været tilfredsstillende, og der er gjort en indsats for at
udpege suppleanter for medlemsforeningerne, så der er større sikkerhed for, at
boligforeningerne er repræsenteret ved bestyrelsesmøderne. Godt halvdelen af alle
boligforeninger har på nuværende tidspunkt udpeget suppleanter til Borgerlaugets
bestyrelse.
Arbejdsplan: I foråret 2013 vedtog Borgerlauget en arbejdsplan for 2013-2014, som
udstikker en række principper for Borgerlaugets arbejde og fastlægger prioriteterne
for arbejdet i 2013-2014 i forhold til samarbejdet i Borgerlauget, Borgerlaugets rolle i
Veksø, og Borgerlaugets rolle i Egedal Kommune. Med vedtagelsen af en egentlig
arbejdsplan ønsker Borgerlaugets bestyrelse at sikre, at man prioriterer de sager, som
er af størst betydning for Borgerlaugets virke og for Veksø.
Beslutningsgange: I efteråret 2013 vedtog Borgerlauget et notat, der beskriver
beslutningsgangene i Borgerlauget, og som præciserer hvordan Borgerlaugets
konsensus-princip udmøntes i praksis i forskellige situationer. Med notatet får
bestyrelsen et reference-dokument, der kan bruges som vejledning i Borgerlaugets
arbejde – særligt i diskussioner, hvor enighed kan være svær at opnå.
Arbejdsgrupper: I det forløbne år har Borgerlauget reduceret antallet af
arbejdsgrupper – dels for at luge ud grupper, som reelt ikke var aktive, og dels for at
sikre en prioritering af indsatsen i tråd med arbejdsprogrammet. Nu er der således
følgende fem undergrupper: Veksøs vedligeholdelse; Petanque-banen; Naturpleje i
Brøns Mose; Veksøs Juletræ; og Veksøs Flaglaug. Derudover er Borgerlauget fortsat
repræsenteret i Egedal Landsbyråd.

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. En forudsætning for at Borgerlauget kan
udfylde denne rolle er, at der er et godt kendskab og til Borgerlaugets arbejde blandt
byens borgere.
Åbenhed og kommunikation: Der er gennemført en række initiativer for at øge
åbenheden og kommunikationen i forhold til resten af Veksø:


Borgerlauget er i 2013 kommet på Facebook, og der er nu mere end 160
Veksø-borgere, som løbende følger med i Borgerlaugets arbejde ad den vej. I
forbindelse med flere af året arrangementer har Facebook-siden fungeret som
et effektivt middel til at gøre opmærksom på Borgerlaugets arbejde.



Borgerlaugets hjemmeside er blevet opdateret og udvidet, så man nu kan læse
alle bestyrelsesreferater, og fra 2014 har man også kunnet læse dagsordnerne
forud for møderne.



Der er oprettet en fælles mail-liste for formænd og ledere af foreningerne og
institutionerne i Veksø, hvilket skal tjene til at forbedre kommunikationen
foreningerne imellem. Der er desuden planer om fra 2014 at afholde årlige
møder mellem byens foreninger og institutioner for at diskutere sager af fælles
interesse og sikre, at byens mange gode traditioner holdes i hævd og
videreudvikles.

Byens juletræ: Første søndag i advent 2013 afholdt Borgerlauget den traditionsrige
juletræstænding med julemænd, hestevogn, oldermandstale og julecafé. Det var et
særdeles vellykket arrangement med mange fremmødte og rigtig god stemning. Som
noget nyt var Borgerlauget indgået i et samarbejde med en gruppe lokale, kreative
kvinder, som solgte julepynt m.m. i forbindelse med arrangementet.
Nytårskur: Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø var inviteret til nytårskur på
Veksø Skole i januar 2014, hvor Oldermanden holdt tale.
Kvindeegen: Efter at Kvindeegen blev særdeles kraftigt beskåret i 2012 i modstrid
med lokalplanen for Veksø bymidte, har der været ført en retssag mod
’gerningsmanden’, som i 2013 førte til at han fik en dom på 10.000 kr. Ikke nok til at
gøre skaden god igen, men dog en tydelig markering af, at det er uacceptabelt, når
der fældes eller ødelægges træer i Veksøs bymidte.
Brøns Mose: Efter at arbejdet med at bekæmpe Kæmpebjørneklo er vel afsluttet er
arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området fortsat. Der har blandt
andet været fokus på skiltning samt 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.
Kommuneplan: I efteråret 2013 kom en ny kommuneplan i høring, som
Borgerlauget afgav høringssvar til. Kommuneplanen var for Veksøs vedkommende
stort set en videreførelse af tidligere kommuneplaner, og vi brugte høringssvaret til at
fremhæve områder, der er særligt vigtige for os, herunder: Fortætning af Veksø by,
bedre stiforbindelse til nabobyerne, og bevarelse af Veksø Skole. I relation til
sidstnævnte kan det nævnes, at kommunalbestyrelsen i efteråret 2013 vedtog en ny
skolestruktur, som reelt betyder at Veksø Skole bevares – i hvert fald i denne
omgang.
Vælgermøde: 2013 var et valgår, og som så mange gange før arrangerede
Borgerlauget et vælgermøde i Veksø Hallen i ugen før kommunalvalget. Alle partier
deltog i vælgermødet og der var et godt fremmøde på omkring 120 personer. To
temaer for aftenens debat var på forhånd udvalgt med input og inspiration fra
Borgerlaugets Facebook-side samt Borgerlaugets høringssvar til Kommuneplanen. De
to emner var:
1) Visioner for Veksø. Hvilken rolle skal Veksø spille som bysamfund i Egedal
Kommune?
2) Veksøs børn og børnefamilier. Hvordan sikres det, at Veksø fortsat er en
attraktiv by for børn og børnefamilier?
Valget af temaer betød, at vi kom godt rundt om to emner, som er vigtige for Veksø.
Samtidig var der også mulighed for, at både politikere og vælgere kunne debattere
andre emner. Mødet var præget af en rigtig god stemning med levende og konstruktiv
debat mellem politikere og vælgere. Politikerne fik sågar mulighed for at diskutere
direkte med borgerne ude ved bordene. Vi har modtaget mange gode
tilbagemeldinger på arrangementet fra såvel borgere som politikere.
Høringer: Vi har i det forgangne år deltaget i en række høringer vedrørende Veksø.
Den mest interessante høring var uden tvivl forslaget om bygning af boliger på
Skibstedgård, som har stået tomt i adskillige år og i dag fremstår som en ruin.
Borgerlauget kunne ikke nå til enighed om en holdning i den konkrete sag og afgav
derfor et høringssvar, som gav udtryk for, at alle medlemsforeninger, undtagen én
forening, kunne støtte Skibstedgård projektet. Det er på nuværende tidspunkt uvist
om det planlagte bygger bliver til noget.
Derudover har Borgerlauget afgivet høringssvar vedrørende Egedal Kommunes
Affaldsplan samt deltaget i en række høringer om fældning af gamle træer og mindre
småudbygninger i Veksø.

