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Veksø Borgerlaugs Beretning 

for 2019-2020 
(25. februar 2019 til 24. februar 2020) 

 

Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2020, hvor jeg som Oldermand vil aflægge 

beretning for det forgangne år i henhold til fokusområderne i Borgerlaugets Arbejds-

plan for 2019-2021:  

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 2020 

 

Samarbejdet internt i Borgerlauget 

Medlemmer og møder: Alle boligforeninger i Veksø er fortsat medlem af Borgerlau-

get, og Borgerlauget kan således fortsat bryste os af at repræsentere hele Veksø. Der 

har siden sidste repræsentantskabsmøde været afholdt fire ordinære bestyrelsesmø-

der og fremmødet har været tilfredsstillende. Desværre mangler vi fortsat aktive re-

præsentanter fra Kelstedgård og Skibsted AB. 

Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende otte undergrupper: 

Veksøs forskønnelse; Petanque-banen; Genopretningen af søen ved Veksø Skole; Na-

turpleje i Brøns Mose; Veksøs Juletræ; Trafikgruppen; Affaldsgruppen, Veksøs Flag-

laug og ”Velkommen til Veksø” informationsmateriale. Derudover er Borgerlauget fort-

sat repræsenteret i Egedal Landsbyråd.  

Opdateret arbejdsplan: På Borgerlaugets bestyrelsesmøde i maj 2019 blev der ved-

taget en opdateret arbejdsplan for 2019-2021, 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. 
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• Borgerlaugets hjemmeside er blevet løbende opdateret og rummer fortsat be-
styrelsesreferater og dagsordener for kommende møder.  

• Information om Veksø Borgerlaug og hvad der sker i Borgerlauget:  Med afsæt i 
årsberetningen fra Repræsentantskabsmødet blev der i marts udarbejdes et 
kort skriv, som bestyrelsesmedlemmerne kan anvende på de respektive gene-

ralforsamlinger for at skabe øget opmærksomhed om arbejdet og indsatsen i 
Veksø Borgerlaug. 

 

Veksø-Listen: Veksø-listen fungerer fortsat som samlende mail-liste for alle byens 
foreninger og institutioner og som ramme om samarbejdet mellem foreningerne i 

Veksø.  

EU-vælgermøde den 7. maj i hallen: Det var også et resultat af samarbejdet mel-

lem Borgerlauget og andre foreninger i Veksø, at der den 7. maj 2019 blev afholdt 
vælgermøde om det forestående valg til Europa Parlamentet. Målet var at skabe fokus 

og debat om et vigtigt men lidt glemt valg. Vælgermødet havde repræsentanter fra 
stort set alle partier og forløb godt og med god debat, - men desværre bar fremmødet 
præg af det – på dagen – udskrevne valg til Folketingsvalget. 

Veksø Byfest: I august 2019 blev foreningsmødet afholdt som en del af Veksøs By-
fest, afløseren til Veksøs Idrætsdag. Byfesten var arrangeret i et samarbejde mellem 

Veksø Idrætsforening og Borgerlauget samt øvrige foreninger i Veksø, som var inte-
resserede i at deltage. Byfesten indeholdt stande med præsentation af en række af 
Veksøs foreninger, fx Fastelavnsklubben, Veksø Skoles Venner, og diverse aktiviteter 

som fungerede som involverende information om andre foreninger, fx fællessang med 
Veksø Synger, vinsmagning med Veksøs Vinklub. I foreningslokalet var der en præ-

sentation af samtlige kulturelle foreninger i Veksø i form af Finn Lustrups præsenta-
tion i papirudgaven, foruden at Thorvald Larsen Selskabet via projektor fremviste et 
stort antal malerier og et mindre antal rigtige malerier. 

En ny tradition er født, og en lignende byfest forventes afholdt igen den 15. august 
2020. Der var desværre et lidt skuffende fremmøde, bl.a. grundet regnvejr, men der 

er også plads til forbedringer på markedsføringsområdet. Det må også forventes at 
tage lidt tid, førend byen vænner sig til, at det ikke kun er en idrætsdag men i stedet 
en byfest med et bredere udsnit af aktiviteter. 

Byens juletræ: Første søndag i advent 2019 afholdt Borgerlauget den traditionsrige 

juletræstænding ved Veksø Kro med julemænd, hestevogn og julecafé. Det var et vel-

lykket arrangement, som blev koordineret med ”Jul i Veksø”, som afholdt juletræsfest 

i Veksø Hallen samme dag. Det hele klappede, og det var dejligt at være i god tid med 

lydanlægget. 

Nytårskur: Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø var inviteret til nytårskur på 

Veksø Skole i januar 2020, og Oldermanden holdt en tale om Borgerlaugets bud på 

fremtiden for Veksø, bl.a. med fokus på elevgrundlag for Veksø Skole og hvad vi hver 

især kan gøre for at gøre Veksø et endnu bedre sted at bo. 

 

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.  
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Planstrategi 2019: Borgerlauget afgav i januar 2019 høringssvar til Egedal Kommu-

nes forslag til Planstrategi 2019 på vegne af boligforeningerne i Veksø.  

Af høringssvaret fremgik, at Veksø noterede sig at være et byudviklingsområde med 

skole, god infrastruktur, indkøbsmuligheder, og af høringssvaret fremgik det ligeledes, 

at Veksø 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 tilstræk-

keligt 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. Siden da har der været stille på områ-

det, og på nuværende tidspunkt er der fokus på byudvikling andre steder i kommu-

nen. Veksø Borgerlaug ønsker imidlertid fortsat at være en aktiv og konstruktiv aktør, 

lige så snart der fra kommunal eller anden side er tanker om at gå videre med mål-

sætningerne i planstrategien. 

Egedal Landsbyråd 

Veksø Borgerlaug har en repræsentant i Egedal Landsbyråd. Landsbyrådet er et fo-

rum, hvor alle landsbyer er repræsenterede, og hvor medlemmerne kan udveksle vi-

den samt sikre borgerne i landsbyerne størst mulig indflydelse på sager, der berører 

landsbyerne i Egedal Kommune. Aktuelt er der fokus på planerne om Ring 5 og råstof-

udvinding, hvorfor Veksøs rolle primært er af støttende karakter over for de lands-

byer, som er direkte berørt af planerne. 

Trafikplan for Veksø: Borgerlaugets Trafikgruppe har i løbet af 2019 fortsat dialogen 

med Egedal Kommune i forhold til gennemførelse af de forslag, som fremgår af Bor-

gerlaugets Trafikplan, som hovedsagelig 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 2019:  

Blomsterløg: Borgerlaugets forskønnelsesgruppe har fortsat arbejdet med at ind-

samle og plante blomsterløg rundt om i byen, i samarbejde med Rema 1000. De ind-

samlede løg er blevet suppleret med indkøbte løg, og det forventes at fortsætte med 

at lægge både indsamlede og indkøbte løg. 

Opfriskning af petanquebanen: Petanquebanen fremstår efter en opfriskning med 

nyt stenmel i god form, og alle byens petanquespillende borgere er velkomne til at 

bruge banen. Det påtænkes nu at indkøbe en boks til opbevaring af petanquekugler – 

og kugleopsamlere. 

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 vil gå i dialog 

med kommunen om mulige næste skridt. Det er Borgerlaugets holdning, at søen en-

ten skal genetableres med vand, hvilket kræver en form for membran, eller at arealet 

anvendes til andre formål, hvilket skolen er interesseret i. 

Affaldsdag: Veksø deltog igen i 2019 i årets affaldsindsamlingsdag. Der deltog 31 

voksne og 13 børn, som fik indsamlet 280 kg. Heraf 185 dåser men kun 37 med pant 
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– en forbedring i forhold til sidste år. Man havde i vores lokale indsamling droppet øn-

sket fra overordnet hold om optælling af cigaretskod, men skønnede, at det drejede 

sig om ca. 1000 skod. Og som en lille service kunne de frivillige i 2019 kan låne hand-

sker og gribetænger til arbejdet. 

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 samar-

bejde med lodsejerne, hvilket er lidt vanskeligt. Indtil videre er arbejdet udskudt til 

2020-2021 grundet besparelser i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022. Ind-

satsen for at sikre en sti rundt om mosen fortsætter således. 

 

Forventninger til 2020 

Økonomi: Borgerlaugets økonomi har det rigtig godt som følge af kontingentforøgel-

sen (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 2020. Der er så-

ledes fortsat mulighed for, at arbejdsgrupperne kan igangsætte aktiviteter, som kræ-

ver mindre investeringer/udlæg. 


