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Veksø Borgerlaugs Beretning 

for 2020-2021 
(24. februar 2020 til 07. juni 2021) 

 

Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2021, hvor jeg som Oldermand vil aflægge 

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

plan for 2020-2021:  

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 2021-2023. 

 

2020 vil i hele Danmark, ja i hele verden, og selvfølgelig også i Veksø, blive husket for 

Covid-19 - coronaepidemien. Og det har også i høj grad påvirket arbejdet i Veksø Bor-

gerlaug og de aktiviteter, vi normalt arrangerer. 

Samarbejdet internt i Borgerlauget 

Medlemmer og møder: Alle boligforeninger i Veksø – på nær en enkelt - er fortsat 

medlem af Borgerlauget, og Borgerlauget kan således fortsat bryste os af at repræ-

sentere hele Veksø, og vi har i 2020 kunnet byde velkommen til flere nye repræsen-

tanter i bestyrelsen. Desværre mangler vi fortsat en aktiv repræsentant fra Skibsted 

AB. 

Repræsentantskabsmødet blev på forsøgsbasis afholdt på Veksø Pizzaria, hvilket let-

tede planlægning og især oprydningen, mens der var lidt praktiske udfordringer med 

mødeafviklingen, men alligevel et godt møde og med et pænt fremmøde. Der har si-

den sidste repræsentantskabsmøde været afholdt to ordinære bestyrelsesmøder, hvor 

fremmødet har været tilfredsstillende, mens vi pga. corona og forsamlingsforbuddene 

har været tvunget til at udsætte og aflyse flere møder. I stedet har vi i højere grad 

måttet klare os med korrespondance pr. mail. 

Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende ni undergrupper: Vek-

søs forskønnelse; Petanque-banen; Genopretningen af søen ved Veksø Skole; Natur-

pleje i Brøns Mose; Veksøs Juletræ; Trafikgruppen; Affaldsgruppen, Veksøs Flaglaug 

og ”Velkommen til Veksø” informationsmateriale. Derudover er Borgerlauget fortsat 

repræsenteret i Egedal Landsbyråd.  

Opdateret arbejdsplan: På Borgerlaugets bestyrelsesmøde i august 2020 blev der 

vedtaget en opdateret arbejdsplan for 2020-2021, som indeholder følgende temaer:  

• Vedligeholdelse og forskønnelse 

• Trafik og p-pladser 

• Stier og rekreativ adspredelse 

• Boliger  
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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 be-

styrelsesreferater og dagsordener for kommende møder. Vi har været ramt af 
flere hackerangreb, men med hjælp fra vores konsulent mener vi nu at fået løst 

problemet. 

• Information om Veksø Borgerlaug og hvad der sker i Borgerlauget:  Med afsæt i 
årsberetningen fra Repræsentantskabsmødet blev der i februar 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.  

Genforeningsarrangement juni 2020. Sammen med en række andre foreninger i 
Egedal Kommune, Fastelavnsklubben i Veksø, Vi synger i Veksø og Veksø Vinklub stod 
Veksø Borgerlaug bag planlægningen af en fejring af 100-året for genforeningen, som 

skulle finde sted ved Veksøs genforeningssten. Vi var nået rigtig langt i planlægningen 
og havde sågar også fået et pænt tilskud fra Egedal Kommune, men arrangementet 

måtte desværre aflyses pga. corona og forsamlingsforbuddet. Umiddelbart blev det 
besluttet at udsætte arrangementet, men efter en nøje vurdering er det besluttet helt 
at aflyse arrangementet. Dels er udsigterne til at samle så mange mennesker stadig 

lidt usikre, dels er en 101 års fejring ikke helt det samme. 

Veksø Byfest: En ny tradition blev født i august 2019, hvor foreningsmødet blev af-

holdt som en del af Veksøs Byfest, afløseren til Veksøs Idrætsdag. Byfesten var arran-
geret i et samarbejde mellem Veksø Idrætsforening og Borgerlauget samt øvrige for-
eninger i Veksø, som var interesserede i at deltage. Vi havde håbet og regnet med, at 

en lignende byfest skulle afholdes den 15. august 2020.  Men desværre måtte også 
Veksø Byfest aflyses pga. corona og forsamlingsforbuddet. Vi vender dog stærkt til-

bage i august 2021, det er i hvert fald planen. 

Byens juletræ: Til første søndag i advent 2020 sørgede Borgerlauget for, at det tra-

ditionsrige juletræ blev stillet op og tændt, men pga. corona skete det om lørdagen og 

uden arrangement og derved forsamling. Så vi måtte undvære hestevognen og jule-

mand og nisser, ligesom arrangementet i hallen også var aflyst. Men byens juletræ 

skulle Veksø ikke snydes for, og også her håber vi at traditionen kan genoptages i 

2021. 
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Nytårskur: Endnu et offer for coronarelaterede aflysninger var nytårskuren på Veksø 

Skole i januar 2021, som Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø normalt invite-

res til. Så ingen tale fra Oldermanden i år 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.  

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 området, og på nuværende tidspunkt er der fokus på 

byudvikling andre steder i kommunen. Veksø Borgerlaug henvendte sig dog i 2020 til 

Egedal Kommune samt borgmesteren for at minde om, at Veksø Borgerlaug fortsat 

ønsker imidlertid at være en aktiv og konstruktiv aktør, lige så snart der fra kommu-

nal eller anden side er tanker om at gå videre med målsætningerne 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 samt ønsket om etablering af en cykelsti mellem Hove og Veksø, hvorfor 

Veksøs rolle primært er af støttende karakter over for de landsbyer, som er direkte 

berørt af planerne. 

Trafikplan for Veksø: Borgerlaugets Trafikgruppe har i løbet af 2020 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 2020:  
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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. 

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 har kontaktet 

Egedal Kommune med ønsket om handling, enten ved at søen genetableres med 

vand, hvilket kræver en form for membran, eller at arealet anvendes til andre formål, 

hvilket skolen er interesseret i. Egedal Kommune har kvitteret ved at foreslå et møde 

ved søen for at besigtige området og drøfte videre tiltag. Mødet udsat fra november til 

februar, og umiddelbart er meldingen fra Egedal Kommune, at søen ikke kan nedlæg-

ges. En vurdering af problematikken forventes dog gennemført, og en evt. flytning 

blev også drøftet. Veksø Borgerlaug afventer nu en tilbagemelding fra Egedal Kom-

mune. 

Affaldsdage: Veksø deltog igen i 2020 og 2021 i årets affaldsindsamlingsdag. Der 

deltog i 2020 14 voksne og 5 børn, som fik indsamlet ca. 80 kg. Heraf 35 dåser, og de 

18 med pant. Tilslutningen var mindre end i 2019, men der var også mindre affald i 

byen, bl.a. fordi corona havde resulteret i en række ”selv-samlere” i sommerens løb. 

En anden følge af corona var dog også indsamlingen af 5 brugte mundbind. De tilsva-

rende tal for 2021 er 29 deltagende voksne og 10 børn, som indsamlede 270 kg. Af-

fald, heraf 82 med pant og 40 uden. Endvidere blev det til 67 take-away emballager 

og hele 144 mundbind, og såmænd også et bildæk og en bordplade. Som en lille ser-

vice kunne de frivillige både i 2020 og 2021 låne handsker og gribetænger til arbej-

det. 

Brøns Mose: Arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området er fortsat i 

2020. Som resultat af fredningen af Værebro Ådal skal Egedal Kommune anlægge en 

sti rundt om mosen belagt med groft grus, og placeringen skulle fastlægges i samar-

bejde med lodsejerne, hvilket bl.a. blev drøftet på et møde med repræsentanter fra 

Egedal Kommune, Borgerlauget og lodsejerne. Dialogen har ført til, at der nu er an-

lagt to markerede trampestier rundt om Brøns Mose. Indsatsen for at sikre en sti 

rundt om mosen har således båret frugt, til stor glæde for natur- og vandreglade bor-

gere i Veksø og andre steder. Visse praktiske forhold udestår stadig, men imens be-

nyttes stierne flittigt. 

 

Forventninger til 2021-23 

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. 

Samtidig har de mange aflysninger også ført til et mindre forbrug, hvorfor kassebe-

holdningen er vokset i 2020. 

Der er således fortsat et pænt råderum til et større aktivitetsniveau i de kommende 

år. Der er således fortsat mulighed for, at arbejdsgrupperne kan igangsætte aktivite-

ter, som kræver mindre investeringer/udlæg. 


