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Vedtaget på Repræsentantskabsmødet 24.februar 2005  

    

                             B E R E T N I N G  

                             Perioden 19.februar 2004-24.februar 2005  

   

   

På Repræsentantskabsmødet den 19.februar 2004 skete følgende valg:  

Oldermand:            Karen Svahn  

Kasserer:               Birgit Trolle  

Sekretær:               Marianne Lønning  

Revisor:                  Erik Lykke Jørgensen  

Revisorsuppl.:          Finn Lustrup Sørensen  

På det følgende Borgerlaugsmøde valgtes Jan Reinmark til Oldermandssuppleant  

   

I perioden er afholdt 8 Borgerlaugsmøder, heriblandt et uformelt møde med spisning 
og 2 ekstraordinære møder, henholdsvis om en kortvarslet kommunal høring og om 
forslag til vedtægtsændringer.  Kelstedgård deltager fortsat ikke i Borgerlaugets 
arbejde.  Siden 1998 har Veksø Borgerlaug uden vederlag holdt alle sine møder i 
Konfirmandhuset.  Egentlig kostede det et beløb at anvende Konfirmandhuset, men 
beløbet blev ikke opkrævet.  I marts 2004 afløstes Konfirmandhuset af Veksø 
Sognehus, og Veksø Menighedsråd vedtog at der faktisk skal betales for brug af 
Sognehuset.  Lejebeløbene er større end hvad der kan rummes i Borgerlaugets 
økonomi.  Borgerlauget har beklaget situationen overfor Menighedsrådet, som har 
lovet at genoverveje sagen.  Brugerbestyrelsen har den holdning at Pejsestuen er gratis 
til rådighed for Veksø Borgerlaug, og Borgerlauget holder nu indtil videre sine møder i 
Pejsestuen.  
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Veksø Borgerlaug har et godt samarbejde med Stenløse Kommune.  Borgmesteren har 
ofte i officielle sammenhænge fremhævet Veksø Borgerlaug som en god konstruktion 
og en god samarbejdspartner, som andre bysamfund bør overveje at efterligne.  Blandt 
Veksøs egne borgere får Borgerlaugets virke og resultater mindre opmærksomhed end 
man kunne ønske.  Dette vil Borgerlauget søge at bedre ved at foretage en klarere 
udmelding om arbejdsgruppernes formål og om deres arbejde og resultater.  

   

I efteråret 2003 ændrede Veksø Borgerlaug sin forsikring til at være uden 
arbejdsskadedækning, hvorved præmien blev væsentligt mindre.  Antagelsen var at 
medlemsforeningernes forsikringer ville dække medlemmernes 
Borgerlaugsaktiviteter.  Imidlertid har ikke alle Borgerlaugets medlemsforeninger en 
arbejdsskadeforsikring, og Borgerlauget har nu tegnet en forsikring som igen dækker 
arbejdsskader.  Forsikringen er tegnet og betales i samarbejde med Børnenes 
Juletræsfest.  

   

Blandt de emner, som Veksø Borgerlaug har arbejdet med i perioden, skal disse 
omtales:  

          Skelhøj  

          På anmodning fra Veksø Borgerlaug blev plejeboligerne Skelhøj tilsluttet 
Veksøs antenneanlæg, hvorved man undgik etablering af en mast på området.  I 
sommeren 2004 blev plejeboligerne taget i brug.  Den festlige indvielse fandt sted i 
september, hvor Oldermanden holdt tale og overrakte en gave fra Borgerlauget.  
Oldermanden er i dialog med forstanderen om Skelhøjs optagelse i Borgerlauget.  
Endvidere er Oldermanden i uformel kontakt med både forstanderen og 
Byrådspolitikere om nogle ønsker til afhjælpning af forskellige ulemper set fra Veksø, 
f.eks. områdets belysning.  Borgerlauget foretager snarest en henvendelse til 
Kommunen herom.  Veksø Borgerlaug har udarbejdet og givet Kommunen et forslag 
til udformningen af landskabet omkring Skelhøj, og er blevet kontaktet af en af 
Kommunens miljømedarbejdere om mulighederne for gennemførelse af planen.  
Borgerlaugets arbejdsgruppe for denne sag vil snarest søge at få et konkret samarbejde 
sat i gang.  

          Stationsområdet  

          Veksø Borgerlaug har i december 2004 foretaget en henvendelse til 
BaneDanmark om generende lys og højtalerstøj samt manglende skiltning og dårlige 
forhold for ventende passagerer m.m.  Uden svar på henvendelsen har Borgerlauget i 
februar 2005 erindret BaneDanmark om sagen.  

          Boligområde ved Slotsgyden  

          Kommunen sendte i sommeren 2004 en plan om tilladelse til opførelse af 10 1½-
plans huse på ”Byrgesens grund” ved Slotsgyden i høring.  Borgerlauget foreslog, at 
bebyggelsesprocenten for området bør overholdes, at boligerne bør gøres ældreegnede, 
at fællesarealet bør ligge inde mellem husene og at der bør etableres en direkte adgang 
til Kirkestien.  Ingen af Borgerlaugets ønsker blev imødekommet.  

          Stier  
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          Et resultat af mødet med Byrådet i september 2003 var, at der skabtes 
opmærksomhed om den manglende bro over Værebro Å på stien ind mod Ballerup.  
Borgmesteren har siden været aktiv i sagen, og der er nu etableret en smuk bro på 
stedet, hvis festlige indvielse Borgerlauget ser frem til.  Både denne bro og en lille ny 
privat bro ved nordenden af Brøns Mose er udgangspunkt for Stigruppens aktuelle 
arbejde med at etablere nogle gode spadseremuligheder rundt om Veksø.  

          Brøns Mose  

          Fåreholdet klarer bekæmpelsen af Bjørneklo meget fint.  Både fåreavleren, de 
omkringliggende boligforeninger og Kommunen er meget tilfredse med projektet, som 
er et skoleeksempel på et vellykket forløb og resultat.  Rekreativt anvendes området 
desværre mindre end da det stod åbent.  Ny lovgivning om bekæmpelse af Bjørneklo 
giver kommunerne mulighed for at kræve bekæmpelse foretaget.  Veksø Borgerlaug 
stiller gerne sine erfaringer til rådighed for andre.  Japansk Pileurt er nu ved at blive et 
problem nogle steder i området.  Borgerlauget har foreslået at nogle af byens 
vedligeholdelsestimer anvendes på bekæmpelse af denne plante.  

          Byens Flagstang  

          Arbejdsgruppen for flagning fra Byens Flagstang, kaldet Flaglauget, iværksatte 
flagningen i april 2004.  Veksø Borgerlaug uddelte information herom til alle byens 
boliger, og informationerne ligger endvidere på Veksøs hjemmeside, www.3670.dk.  
Tilbuddet er at borgerne selv kan hejse og nedtage flaget, men hovedparten af 
flagningerne, incl. de private, er dog foretaget af Flaglaugets 3 medlemmer.  Der har 
været en del tilfælde, hvor linen er faldet eller hevet ned, så flagstangen har adskillige 
gange været lagt ned for at få flaglinen monteret igen.  I Flaglauget overvejes en 
løsning til at undgå dette.  

          Møde med Byrådet  

          Igen i sommeren 2004 lagde Veksø Borgerlaug op til det årlige uformelle møde i 
september i Veksø med det samlede Byråd, og en dato blev aftalt.  Herefter foreslog 
Borgmesteren at det aftalte tidspunkt blev anvendt til en orientering og drøftelse af 
projektet om udvikling af Veksø Bymidte.  Nogle misforståelser forårsagede at der i 
stedet blev indbudt til et borgermøde om sagen på det pågældende tidspunkt.  
Borgerlauget foreslog herefter, at det påtænkte møde med Byrådet afholdes i foråret 
2005.  

          Veksø Bymidte  

          Veksø Borgerlaug påpegede i 2003, at Skibstedgård giver børnene nogle meget 
uegnede og triste rammer for udfoldelse og udvikling.  En idé om at ombygge 
Skibstedgård til pæne boliger, med et løft af bymidte-miljøet, samt bygningen af en ny 
børneinstitution, kan alle vist støtte.  Det er den nye hal som er problemet.  I februar 
2004 afholdt Kommunen et orienteringsmøde om projektet.  Det var ikke muligt for 
Veksøs borgerne at forholde sig til projektet på stedet, og Borgmesteren foreslog at 
Finn Lustrup, som repræsentant for de kulturelle sociale foreninger, og Karen Svahn, 
som repræsentant for boligforeningerne, arrangerede møder hjemme i Veksø og 
foretog en tilbagemelding fra disse drøftelser.  I marts 2004 afholdtes derfor 2 møder i 
Veksø, som resulterede i 2 notater, som blev sendt til Kommunen.  Notaterne findes på 
Kommunens hjemmeside, www.stenlose.dk.  Herefter hørtes intet fra Kommunen.  I 
september 2004 indbød Kommunen til endnu et borgermøde om projektet, som stadig 
kun blev skitseagtigt belyst.  Det kom f.eks. frem, at der var stor usikkerhed om 
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størrelsen af både den nuværende hal og en kommende hal.  Kort tid efter dette 
borgermøde indbød Borgmesteren Finn Lustrup og Karen Svahn til en drøftelse af 
nogle forslag fra Skolen om anvendelsen af Hvide Villa, bygning af en pyramide ved 
Skolen m.m.  Problemet har gennem hele forløbet været en ængstelse for tab af Veksøs 
selskabslokale, Pejsestuen, og for at den nye hal bliver for lille og for uegnet til at 
sikre, at de kulturelle sociale foreninger ikke får forringet deres vilkår.  Samtidig skal 
en ny hal naturligvis indpasses trafikalt og arkitektonisk i Veksøs miljø.  Dette 
medførte i oktober 2004 nedsættelse af en hal-gruppe i Veksø, som sammen med 
Boplan foreslog bygning af en forholdsvis stor hal, som ikke er bygget sammen med 
Skolen.  I november 2004 sendte Byrådet placeringen af en ny børneinstitution til 
høring.  Der blev anført 2 mulige placeringer: på sportspladsen midt i byen eller 
mellem banen og Maglehøj Alle udfor Brøndsted.  I sit høringssvar pegede 
Borgerlauget på den sidstnævnte placering.  Byrådet har holdt flere seminarer om 
sagen, som økonomisk hænger sammen med et projekt om ændringer i Ganløse 
Bymidte.  Sagen var på Dagsordenen på Byrådsmødet den 23.februar 2005.  Karen 
Svahn har gennem forløbet fungeret som kontaktperson overfor Veksøs 
boligforeninger.  Veksø Borgerlaug er løbende blevet informeret om sagen, især af 
Finn Lustrup, men Borgerlauget har indtil nu afholdt sig fra at behandle sagen.  
Projektet berører primært Veksøs kulturelle sociale foreninger.  Vedrørende 
lokalplanlægningen, trafik- og parkeringsforhold samt hallens ydre udformning og 
indpasning i Veksøs landsbymiljø bliver det en sag som Borgerlauget vil tage op og 
arbejde med.  

          Sankt Hans Bålet 2004  

          Gennem nogle år har det i praksis været Borgerforeningen som har stået for 
afholdelsen af Veksøs Sankt Hans Bål.  Der har været tiltagende problemer med, at der 
til bålet leveres ikke-brændbart affald.  I 2004 gik det helt galt.  I bålet blev lagt en 
masse ting som ikke hører hjemme i et bål, f.eks. køleskabe, madrasser, malingsrester, 
græstørv, byggeaffald, jord og sten.  Borgerforeningen ryddede op i dette så godt som 
muligt, men bålet kunne næsten ikke brænde, og det var meget længe om at brænde ud 
(de ansvarlige gik bålvagt indtil kl.4 om morgenen).  Herefter forefandtes en stinkende 
hob halvbrændt affald,  

som Borgerforeningen foranledigede at få bortkørt.  Borgerlauget besluttede at dele 
udgiften til dette solidarisk i forhold til antal boliger i den enkelte forening.  I foråret 
2005 må Borgerlauget tage en meget alvorlig drøftelse og beslutning om Sankt Hans 
Bålet 2005.  

          Byens Juletræ 2004  

          Borgerlauget stod atter for fældning og pyntning af Byens Juletræ.  Den første 
søndag i Advent, efter Familiegudstjenesten, blev træet som sædvanlig tændt af 
Oldermanden.  Borgerlauget havde fremstillet nogle små sanghefter med julesange, 
som blev uddelt inden træets tænding, og Oldermanden satte fællessangen i gang lige 
efter træets tænding.  Salgsboden og boden for salg af billetter til Børnenes Juletræsfest 
solgte igen godt.  En lille pige kom til skade, heldigvis uden varige mén, da hun løb ud 
foran en knallert.  I 2005 vil Borgerlauget foretage afspærring af fortovet udfor træet.  

          Nytårskuren 2005  

          Igen i januar 2005 holdtes der Nytårskur på Skolen.  Oldermanden holdt som 
vanligt en tale, denne gang i sær om Veksøs kulturelle sociale foreninger og 
forudsætningerne for deres fortsatte virke.  
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