
  

 

  

Årsberetning 2001 
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet 5.februar 2002  

    

                             B E R E T N I N G  

                             Perioden 19.februar 2001 – 5.februar 2002  

   

   

   

På Repræsentantskabsmødet den 19.februar 2001 skete følgende valg:  

Oldermand:          Karen Svahn  

Kasserer:             Birgit Trolle  

Sekretær:             Marianne Lønning  

Revisor:                Keld Poulsen  

Revisorsuppl.:       Finn Lustrup Sørensen  

På det følgende Borgerlaugsmøde valgtes Jan Reinmark til Oldermandssuppleant  

 I perioden er afholdt 8 Borgerlaugsmøder, heriblandt et ekstraordinært møde om 
mastesagen og et mere uformelt møde med spisning.  Kelstedgård deltager fortsat 
ikke i Borgerlaugets arbejde.  

 Veksø Borgerlaug nedsætter Arbejdsgrupper efter behov.  Formålet er at uddelegere 
så meget af arbejdet og kompetencen til disse Arbejdsgrupper, at det samlede 
Borgerlaug kan begrænse antallet af møder og deres længde.  Man må konstatere, at 
dette mål er vanskeligt at nå.  

 Veksø Borgerlaug har overvejende haft et godt samarbejde med Stenløse Kommunes 
embedsmænd og byrådsmedlemmer.  Både Kommune og Borgerlaug tager initiativ til 
dialog om mange emner som vedrører Veksø.  Blandt Veksøs egne borgere er 
Borgerlaugets virke og profil imidlertid noget ukendt.  Veksø Borgerlaug vil i den 
kommende periode søge at blive mere kendt i byen.  
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 Blandt de emner, som Borgerlauget har arbejdet med i perioden, skal disse omtales:  

          Kommuneplanen  

          I august 2001 fremkom forslaget til Kommuneplan, med høringsslut i oktober 
2001.  Borgerlauget udformede et høringssvar omfattende 4 områder:  

Veksø Nord:  Bebyggelse bør undgås.  Lidt blandet bolig-erhverv i det vestligste 
hjørne kan accepteres.  

Stationsvej:  Velegnet til ungdomsboliger.  

Institutionsgrunden:  Det lille byggefelt langs Hovevej ønskes bevaret, og gerne 
bebygget med en amtslig institution.  I høringssvaret opfordredes Byrådet til at 
indstille de daværende salgsforhandlinger med Sai Baba Bevægelsen.  Veksø 
Borgerlaug var hele tiden urokkeligt imod disse planer om en stor fremmedartet 
institution på toppen af Institutionsgrunden.  Som bekendt trak Sai Baba sig kort efter 
ud af forhandlingerne med Stenløse Kommune.  Nu er Borgerlauget blevet indbudt til 
at deltage i en arbejdsgruppe, som skal udforme anvendelsen af Institutionsgrunden.  

Veksø Syd:  Borgerlauget ønsker overhovedet intet byggeri i Veksø Syd.  Området 
foreslås omdannet til et naturområde med skove og søer.  

Da Hovedstadens UdviklingsRåd ikke har ønsket at ændre Regionplanen til at 
indeholde den ønskede boligudbygning, har Kommuneplanen endnu ikke kunnet 
færdiggøres.  

          Veksøs vedligeholdelse  

          Der skulle gå et helt år, og adskillige rykkere, førend Borgerlauget blev indbudt 
til at se på Kommunens ressourceanvendelse til vedligeholdelse af Veksø.  På mødet 
mellem Kommune og Borgerlaug i oktober 2001 fremviste man et nyt system til 
styring af ressourcerne, men gav ingen konkrete oplysninger.  Kommunen lovede at 
følge op, men intet er sket.  Kommunen virkede åben overfor ønsker om opsætning af 
nogle få affaldsbeholdere, og det aftaltes at Borgerlauget vender tilbage med forslag 
til placeringen af disse.  

          Stationsområdet  

          Strukturen for området er på plads.  Kommunen har, som lovet, inddraget 
Borgerlauget i arbejdet med en beplantningsplan.  Området bliver beplantet med 
gamle danske træer og buske, og kommer til at fremstå som en lille lund.  
Beplantningen forventes at finde sted i februar-marts 2002.  

          Brøns Mose  

          I foråret 2001 påbegyndtes bekæmpelsen af Bjørneklo i Brøns Mose.  Området 
blev indhegnet, opdelt i 2 folde.  Der vil altid være adgang til området gennem 
klaplåger, og der arbejdes med delvis fjernelse af hegnet om vinteren.  Der er indgået 
aftale med en lokal fåreavler om udsættelse af får.  Allerede efter første sæson er 
Bjørnekloen tydeligt reduceret.  Samarbejdet med Kommunen om dette projekt har 
været meget positivt, og der er enighed om en fortsat tæt kontakt og opfølgning på 
erfaringerne.  

          Grønningen (Bygaden-Smedestræde-Kirkestræde)  

          Stærkt tilskyndet af Borgerlauget har Kommunen fundet metoden, som kan 
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lette Veksø for ruinen ved Grønningen.  Ejendommen bliver nu eksproprieret, og 
grunden udbudt til salg.  Borgerlauget ser frem til en forbedring af miljøet omkring 
Grønningen.  

          Petanquebane  
          Efterhånden er alle formalia på plads, og Borgerlauget mener at det er 
realistisk, at petanquebanen bliver anlagt i løbet af foråret 2002.  

          Trafiksikkerhed  

          Kommunen har foretaget en høring vedrørende problemer med 
trafiksikkerheden på Hovevej.  Borgerlauget foreslog dobbelt afstribning af hele 
strækningen (eller store dele af strækningen) i vores Kommune.  Dette forslag agter 
Kommunen at følge.  

          Mastesag  

          TeleDanmark ønsker at opføre en 42 meter høj mast på området mellem 
Kirkebakken og Frederikssundsvej overfor Vandværket.  Dette ønske fremkom i maj 
2001.  Borgerlauget behandlede sagen på sit møde i juni 2001 og på flere møder 
siden.  Holdningen har hele tiden været, at en sådan mast er unødvendig og uønsket.  
I slutningen af november 2001 kom sagen ud til høring med 14 dages varsel.  
Borgerlauget holdt et ekstraordinært møde om emnet.  Holdningen til masten var 
uændret negativ, og man anmodede Udvalget om et møde om sagen.  Borgerlauget er 
uden reaktion herpå.  Borgmesteren har mundtligt lovet Oldermanden, at 
Borgerlauget vil blive indbudt til et møde.  

          Vælgermøde  

          Traditionen tro var Borgerlauget vært ved et velbesøgt vælgermøde i 
SkibstedHallen inden kommunalvalget i november 2001.  

          Byens Juletræ 2001  

          Borgerlauget stod endnu en gang for fældning og rejsning af Byens Juletræ.  
Den første søndag i Advent, efter Familiegudstjenesten, blev Træet som sædvanlig 
tændt af Oldermanden.  Som vanligt kørte en hestevogn børnene rundt i byen, Veksø 
Mini Kor og Veksø Koret sang ved træets tænding, og julemændene dansede og 
legede atter med børnene omkring træet.  Salgsboden havde også denne gang en god 
omsætning af juice, kakao, gløgg og æbleskiver.  

          Reception  

          I januar 2002 blev der holdt en reception på Rådhuset for den ny Borgmester.  
Oldermanden deltog for at hilse på ham, og for at fortælle ham, at Borgerlauget plejer 
at have Borgmesterens velvilje og bevågenhed.  

          Nytårskuren 2002  

          Igen i januar 2002 holdtes der Nytårskur på Skolen.  Hér holdt Oldermanden 
traditionen tro en Nytårstale.  

   

_____________________________________________________________________  
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