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Godkendt på Repræsentantskabsmødet den 
19.februar 2001  

   

B E R E T N I N G  

Perioden 23.februar 2000 – 19.februar 2001  

   

 På Repræsentantskabsmødet den 23.februar 
2000 skete følgende valg:  

Oldermand: Karen Svahn  

Kasserer: Birgit Trolle  

Sekretær: Marianne Lønning  

Revisor: Keld Poulsen  

Revisorsuppl.: Finn Lustrup Sørensen  

Det følgende Borgerlaugsmøde valgte Jan 
Reinmark til Oldermandssuppleant  

 I perioden er afholdt 6 Borgerlaugsmøder, 
heriblandt et mere uformelt møde med 
fællesspisning. Kelstedgård deltager fortsat ikke i 
møderne.  

 Veksø Borgerlaug har nedsat adskillige 
Arbejdsgrupper for de forskellige emner.  
Formålet er at uddelegere mest muligt af arbejdet 
og kompetencen til disse Arbejdsgrupper, således 
at det samlede Borgerlaug kan nøjes med nogle 
få og effektive møder.  Man kan konstatere, at 
dette mål efter flere år stadig ikke er helt godt 
opfyldt.  



 Veksø Borgerlaug har et tæt og fint samarbejde 
med Stenløse Kommunes embedsmænd og 
byrådsmedlemmer.  Kommunen tager initiativ til 
dialog om mange emner som vedrører Veksø.  
Blandt Veksøs egne borgere er Borger-laugets 
virke og profil imidlertid alt for ubekendt.  Der har i 
årets løb været en del tilfælde, hvor 
Veksøborgere har kontaktet Lokalavisen, 
Kommunen eller andre instanser, tydeligt 
uvidende om hvad der faktisk arbejdes med eller 
er aftalt.  Veksø Borgerlaug vil i den kommende 
tid søge at finde metoder til at undgå disse 
uheldige og uhensigtsmæssige situationer, og 
blive meget mere kendt og anerkendt i byen.  

 Blandt de emner, som Borgerlauget har arbejdet 
med i perioden, skal følgende omtales hér: 

 Kommuneplanen  

I november 1999 aftaltes det i Borgerlauget, at alle Borgerlaugs-repræsentanter s
Tilbagemeld-ingerne herfra viste et klart flertal 
imod en udbygning af byen.  Nogle var dog åbne 
overfor tanken om en beskeden udbygning, og 
Borgerlauget kunne således ikke melde ud med 
én samlet holdning.  Borgerlauget foretog derfor i 
maj 2000 overfor Kommunen en beskrivelse af 
foreningernes holdninger, hvor det kunne 
konkluderes, at et byggeri på 350 boliger syd for 
banen i Veksø ikke kan accepteres.  

 Møder med Byrådet  

For tredje år i træk holdtes der i september 2000 i Veksø et møde med Byrådet;  
komme frem til ønsket om fortsat at prøve at gøre 
det bedre.  

 Veksøs udseende  

Som en udløber af mødet med Byrådet afholdtes der i oktober 2000 en vandretur 
kan foreslå en anden prioritering af nogle af 
midlerne.  Borgerlaugets ansøgning i foråret 2000 
til Menighedsrådet om en form for fællesskab 
mellem byens renholdelse og graverfaciliteterne 
blev afvist af Menighedsrådet.  

 Stationsområdet  



På mødet med Byrådet i september 1999 blev det aftalt, at der skal være tæt kon
færdige.  Borgerlauget har nedsat 2 
Arbejdsgrupper, som følger arbejdet nøje.  
Banestyrelsens standarder og rettigheder har 
virket forstyrrende og medført nogle dominer-
ende installationer.  Sagen har været stor og 
vanskelig, men nærmer sig nu sin afslutning med 
rimelige resultater på de punkter hvor der er tale 
om Kommunens anlæg:  Hovedanlægget til 
bilparkering er anlagt syd for banen, der bliver 
ingen udvidet bilparkering nord for banen, 
cykelparkeringerne placeres efter Borgerlaugets 
ønsker, belysningen er udført efter Borger-laugets 
ønsker, og tilplantningen sker i samarbejde med 
Borgerlauget.  

 Kollektiv transport  

I foråret 1999 foretog Veksø Borgerlaug en undersøgelse af behovet for busbetje

 Mobiltelefoni  

I maj 2000 ønskede Mobilix at foretage målinger ved Borgerlaugets flagstang, ide
Kommunen havde fremsat 4 ønsker om 
antenneløsninger i Veksø.  Kommunen stoppede 
sagen, da den tidligere er behandlet og afvist af 
både Amt og Kommune.  

 Den grønne Guide  

For 2 år siden fik Veksø en Grøn Guide.  Den grønne Guide var på besøg i de fle
Den grønne Guide til noget.  Dermed blev den 
indtægtsdækkede virksomhed for lille, og 
ordningen ophørte derfor den 31.december 2000.  

 Grønningen (Bygaden-Smedestræde-Kirkestræde)  

Arbejdsgruppen, og også Borgerforeningen, har i foråret 2000 søgt Kommunen o
den videre udvikling og forskønnelse af miljøet 
omkring Grønningen og Bygaden.  
Arbejdsgruppen satser på at gennemføre 
anlægget af petanquebanen med sponsorerede 
midler og gratis arbejdskraft i løbet af sommeren 
2001.  Helt uventet har Veksø Idrætsforening i 
december 2000 søgt Kommunen om at måtte 
anlægge en fodboldbane på Grønningen.  
Arbejdsgruppen fastholder at området er bedst 
egnet til en petanquebane.  Kommunen har afvist 



ønsket om en fodboldbane, og har lagt op til 
godkendelse af en petanque-bane på 
Grønningen.  

 Bocart-bane  

I juni 2000 modtog Borgerlauget en uformel henvendelse fra Veksø Fritids- og Un
Borgerlaugsmedlemmer var som udgangspunkt 
positive overfor initiativet, men der fandt ikke en 
nær-mere drøftelse sted, og Borgerlauget har 
stadig ikke modtaget nogen form-elle 
henvendelser om emnet.  

 Brøns Mose  

Kommunen ønsker at bekæmpe den giftige Bjørneklo i Brøns Mose;  ellers vil Bjø
fåregræsningen allerede i år.  I februar 2001 
afholdt Kommunen et orienteringsmøde for alle 
interesserede.  Kommunen påtog sig at 
udarbejde noget informations-materiale til de 
borgere som var blevet forhindret i at deltage i 
mødet.  Borgerlauget skal give en tilbagemelding 
til Kommunen.  Denne melding bliver positiv med 
tilføjelse af ønsker fra Dyrehaven og Brøndsted.  

 Veksø-historie  

En efterkommer (Inge Marie Møller Nielsen) efter en fæster på Egedal (Hans Han
bogen er foræret til Veksø Borgerlaug, som har 
kontaktet forfatteren med henblik på en eller 
anden form for udbredelse af de interessante 
historiske oplysninger.  

 Informationer om Veksø  

Veksø Bogen er udsolgt.  Veksø Tidende ligger stille.  Borgerlauget har sin egen 
indledende betragtninger om det alt for lille 
kendskab i byen til Borgerlaugets virke.  

 Byens Juletræ 2000  

Borgerlauget stod endnu en gang for fældning og rejsning af Byens Juletræ.  Den

 Nytårskuren 2001  

Igen i januar 2001 holdtes der Nytårskur på Skolen.  Hér holdt Oldermanden tradi
person som er aktiv i Veksø Borgerlaug:  Per 



Voigt fik prisen for sit alsidige og mangeårige 
arbejde for Veksø.  
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