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                                                                                                  VEKSØ 
BORGERLAUG  

   

VEDTAGET  på Repræsentantskabsmødet 21.februar 2006  

   

   

   

                            B E R E T N I N G  

                            Perioden 24.februar 2005-21.februar 2006  

   

   

På Repræsentantskabsmødet den 24.februar 2005 skete følgende valg:  

Oldermand:            Karen Svahn  

Kasserer:              Birgit Trolle  

Sekretær:              Marianne Lønning  

Revisor:                 Erik Lykke Jørgensen  

Revisorsuppleant:   Finn Lustrup Sørensen  

På det følgende Bestyrelsesmøde valgtes Jan Reinmark til Oldermandssuppleant  

   

I perioden er afholdt 9 Bestyrelsesmøder, heriblandt et uformelt møde med spisning.  Møderne 
holdes primært i Pejsestuen, men også Fælleshuset på Korshøj 135 anvendes.  Begge steder 
er det gratis for Borgerlauget at holde møder.  Kelstedgård deltager fortsat ikke i Borgerlauget.  

   

Veksø Borgerlaug har et godt samarbejde med Stenløse Kommune.  Borgmester Willy Eliasen 
fremhæver ofte Veksø Borgerlaug som en god model og en troværdig samarbejdspartner.  Ved 
at foretage en opstramning i arbejdsgruppernes virke, håber Borgerlauget at blive mere effektiv 
og mere synlig overfor borgerne i Veksø.  
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Veksø Borgerlaug har en forsikring, som dækker arbejdsskader, ansvar og erstatninger.  
Forsikringen er tegnet og betales i samarbejde med Børnenes Juletræsfest.  

   

El-boksen på Kroen, som tænder/slukker og giver strøm til Veksøs Juletræ, er blevet udskiftet.  

   

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

          Veksø Bymidte  

          I efteråret 2003 begyndte Stenløse Kommune at overveje en udvikling af Veksø Bymidte.  
Samtidig havde Kommunen også tanker om udvikling af Ganløse Bymidte.  De to projekter er 
økonomisk afhængige af hinanden.  For Veksøs vedkommende var ideerne:  Opførelse af en ny 
daginstitution i stedet for Skibstedgårds, opførelse af en ny hal i stedet for Skibstedgårds og 
ombygning af Skibstedgård til boliger.  Gennem 2004 afholdtes adskillige møder om tankerne.  
Der var tale om både borgermøder, orienteringsmøder hos Borgmesteren, møder med de 
berørte institutioner etc.  Projektet forblev dog kun skitseagtigt belyst fra Kommunens side.  
Veksø Borgerlaug blev løbende, og på hvert møde, informeret om sagen af Oldermanden, og 
ofte også af Finn Lustrup Sørensen.  På Byrådsmødet den 23.februar 2005 blev det besluttet at 
arbejde konkret videre med projektet, og Veksø Borgerlaug besluttede efterfølgende at det nu 
var en sag for Borgerlauget at arbejde med.  Kommunen etablerede arbejdsgrupper for 
udformning af henholdsvis en ny daginstitution og en ny hal.  Borgerlauget deltager i begge 
arbejdsgrupper med 3 pladser.  Grupperne udarbejdede krav til byggeprogrammerne, som 
indgik i det materiale, som Kommunen sendte i udbud.  Kommunen fremlagde forslag til nye 
lokalplaner for området ved Maglehøj Alle, hvor daginstitutionen skal opføres, og for området 
ved Skibstedgård og Skolen.  Veksø Borgerlaug indgav høringssvar til begge lokalplanforslag.  
Vedrørende daginstitutionen (og spejderhytten) er de væsentligste synspunkter:  Byggeriet bør 
være så lavt som muligt;  spejderhytten bør kun være til lokal ikke-kommerciel anvendelse;  
tilslutning til Veksø Antenneforening;  afdæmpede materialer og farver i både bygninger og 
legeredskaber;  visualisering inden beslutning.  Vedrørende Skibstedgård og hallen er de 
væsentligste synspunkter:  Skibstedgård, incl. de gamle træer, bør bevares;  søen bør ikke 
indhegnes;  der skal sikres god belysning i området;  hallen bør visualiseres inden beslutning.  
Der var 5 firmaer, som blev indbudt til at byde samlet på projekterne om Veksø og Ganløse 
Bymidter, men kun 2 afgav tilbud.  Borgerlauget og Brugerbestyrelsen fik begge en plads i 
Bedømmelsesudvalget, som efter 3 dages møder i fuldstændig enighed valgte det ene firma.  
Daginstitutionen, til 60 børn, bliver ganske lav, forsænket i landskabet og afdæmpet i sit udtryk.  
Hallen, som bliver større end krævet i udbuddet, bliver en nedgravet multihal ved Skolen med 
dagslys og en elegant og utraditionel udformning med indvendig balkon, som forbinder 
sidelokalerne.  Alle Veksøs kulturelle sociale foreninger får gode lokale- og depotforhold, men 
der bliver ikke noget selskabslokale i bygningen.  Skibstedgård ombygges til 18 lejligheder;  
bygningerne bevares eller genopføres i fuldstændig uændret stil.  Borgerlauget arbejder nu i 
arbejdsgrupperne videre med daginstitutionens materialer og placering i landskabet og med den 
konkrete udformning og indretning af hallen.  Projekterne er netop behandlet af Planudvalget og 
Økonomiudvalget, og skal derefter endeligt godkendes af Byrådet og muligvis også af 
Sammenlægningsudvalget.  

          Dagligvarebutik  

          Via Stenløse Kommunes hjemmeside og ved henvendelser fra borgere i Veksø blev 
Borgerlauget i oktober 2005 opmærksom på, at en discountkæde har købt benzintankgrunden, 
med henblik på opførelse af en dagligvarebutik.  En anden discountkæde er interesseret i at 
gøre det samme.  Veksø Borgerlaug rettede derfor i november 2005 henvendelse til Stenløse 
Kommune, med opfordring til at man inddrager Borgerlauget i det kommende planlægnings-
arbejde for området.  Oldermanden og nogle flere fra Borgerlauget har holdt orienterende 
møder med begge discountkæder.  

          Brøns Mose  

          Bekæmpelsen af Bjørneklo i Brøns Mose er en stor succes.  Ny lovgivning om 
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bekæmpelse af Bjørneklo pålægger kommunerne at udarbejde en registrering og plan for 
bekæmpelse af forekomsterne.  Veksø Borgerlaug blev opfordret til at afgive høringssvar på 
forslaget fra Stenløse Kommune ud fra Borgerlaugets erfaringer, hvilket skete i august 2005.  

          Skelhøj  

          Lyset på parkeringsplads og stier samt lyset ud af de store vinduer forstyrrer udsigten 
mod syd ud fra Veksø.  Borgerlauget er i kontakt med forstanderen om mulige løsninger, og der 
er i juli 2005 rettet skriftlig henvendelse til Stenløse Kommune om hjælp til nogle løsninger.  
Kommunen har lovet at se på dette, samt på Borgerlaugets forslag til udvikling af landskabet 
omkring Skelhøj, men travlhed i Planlægningsafdelingen forsinker disse ting.  

          Stationsområdet  

          Veksø Borgerlaug holdt i september 2005 et møde med DSB på Stationsområdet for at 
påvise generende lys og højtalerstøj, manglende skiltning og dårlige forhold for ventende 
passagerer.  DSB er i januar 2006 blevet erindret om den lovede tilbagemelding.  

          Egedal Landsbyråd  

          På initiativ af Agenda’21-Sekretariatet i Stenløse Kommune blev der i april 2005 holdt et 
sonderende møde med de små bysamfund i den kommende Egedal Kommune.  Tanken er, at 
de små byers interesser risikerer at blive nedprioriteret i en større kommune, og at de små byer 
med fordel kan etablere et samarbejde.  Der var stemning for at arbejde videre med dette, og 
der blev nedsat en lille arbejdsgruppe, hvori Veksø Borgerlaug deltog.  Arbejdsgruppen 
udarbejdede forslag til vedtægter for en sammenslutning, og den 10.januar 2006 stiftedes 
Egedal Landsbyråd.  Samarbejdsformen ligner meget Veksø Borgerlaugs, hvor man kun tager 
en sag op og arbejder med den, for så vidt alle er enige herom.  Bestyrelsen består af en 
repræsentant fra hver tilsluttet landsby.  Oldermanden indgår som repræsentant for Veksø.  

          Møde med Byrådet  

          Borgerlauget indbyder Byrådet til et uformelt møde i Veksø hvert år i september.  I 2004 
blev den aftalte aften i stedet anvendt til et borgermøde om projektet om udvikling af Veksø 
Bymidte.  Herefter påtænkte Borgerlauget i stedet at indbyde Byrådet til et møde i Veksø i 
foråret 2005, men fandt ikke tiden til det.  I valgår afholdes der ikke møde med Byrådet i 
september, og således har der senest været holdt møde med Byrådet i september 2003.  

          Vælgermøde  

          Inden hvert kommunalvalg indbyder Borgerlauget de opstillede partier og lister samt alle 
borgere til et traditionelt vælgermøde i Skibstedhallen.  Vælgermødet fandt sted den 8. 
november 2005.  De 6 opstillede partier og 2 af de 3 opstillede lister deltog i mødet.  Publikum 
var på ca. 120 personer, heraf flere politikere end sædvanligt ved vælgermøderne i Veksø.  

          Sankt Hans Bålet 2005  

          Efter problemerne i 2004, hvor en masse ikke brændbart affald var lagt på bålet, 
besluttede Borgerlauget at give bålet en chance, baseret på husstandsomdelte informationer 
om hvad der måtte lægges på bålet, og om at Sankt Hans Bålet ville ophøre, hvis der igen blev 
problemer.  Borgerforeningen tilbød igen at stå for den praktiske gennemførelse af aftenen.  
Bålet indeholdt lidt jordklumper, hækkeafklip o.l., men det kunne dog brænde rimeligt pænt.  

          Byens Juletræ 2005  

          Borgerlauget stod igen for alle arrangementer i forbindelse med Byens Juletræ.  Efter 
Familiegudstjenesten den første søndag i Advent blev træet tændt efter Oldermandens tale.   

Herefter var der fællessang.  Legen og dansen omkring træet anførtes af 3 julemænd.  Der var 
igen et flot fremmøde af borgere, og både Børnenes Juletræsfest og Borgerlaugets salgsbod 
solgte igen godt.  Fastelavnsklubben havde hjulpet med afspærring af fortovet udfor træet, og 
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hjælperne ved hestevognen var iført reflekterende veste.  Sikkerheden var tydeligt forbedret. 

          Nytårskuren 2006  

          Igen i januar 2006 indbød Skolen til festlig Nytårskur.  Oldermandens tale handlede 
denne gang især om kommunalreformen og bevarelsen af de små byers funktioner og identitet.  

____________________________________________________________________________  

   

<<RETUR 
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