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   B E R E T N I N G 
   Perioden 21.februar 2006-27.februar 2007 
 
 
På Repræsentantskabsmødet den 21.februar 2006 skete følgende valg: 
Oldermand: Karen Svahn 
Oldermandssup: Helen Nielsen 
Kasserer:  Birgit Trolle 
Sekretær:  Marianne Lønning 
Revisor:  Erik Lykke Jørgensen 
Revisorsuppl: Finn Lustrup Sørensen 
 
På Repræsentantskabsmødet den 21.februar 2006 ændredes Vedtægterne med 
hensyn til, hvem der kan vælges til Oldermand, Oldermandssuppleant og Kasserer, 
således at disse nu ikke nødvendigvis skal vælges blandt Medlemsforeningernes 
Borgerlaugsrepræsentanter. 
 
I perioden er afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde, 
og 2 møder, som var opfølgning på møder med henholdsvis Byrådet og 
Sammenlægningsudvalget.  Møderne holdes primært i Pejsestuen, men også 
Fælleshuset på Korshøj 135 anvendes.  Begge steder udlånes gratis til Borgerlauget.  
Kelstedgård deltager fortsat ikke i Borgerlaugsarbejdet. 
 
I samarbejde med Børnenes Juletræsfest står Veksø Borgerlaug for en forsikring, som 
dækker arbejdsskader, ansvar og erstatninger. 
 
Veksø Borgerlaug arbejder på en formalisering af Arbejdsgruppernes virke, således at 
alle arbejdsgrupper får et kommissorium og skal foretage jævnlige tilbagemeldinger. 
 
Veksø Borgerlaug holder sig i tæt kontakt med Veksøs sociale kulturelle foreninger.  
Det er tanken, at der i samarbejdet skal indarbejdes et årligt møde med foreningerne. 
 
Veksø Borgerlaug har haft et godt samarbejde med Stenløse Kommune.  Borgmester 
Willy Eliasen har flere gange overfor Sammenlægningsudvalget fremhævet Veksø 
Borgerlaug som en god model og en troværdig samarbejdspartner. 
 
Blandt de emner, som Veksø Borgerlaug har arbejdet med, skal disse omtales: 
 Veksø Borgerlaug på nettet 
 Gennem mange år har Veksø Borgerlaug nydt godt af at have adgang til at 
lægge informationer på den private webside www.3670.dk.  I efteråret 2006 besluttede 
Veksø Borgerlaug at oprette sin egen webside www.veksoe-borgerlaug.dk.  Denne vil 
indeholde vedtægter, beretninger, referater, oversigter o.l., som beskriver 
Borgerlaugets grundlag og arbejde.  Endvidere er det tanken at udvikle websiden til at 
være en indgang, velkomst og appetitvækker overfor nye beboere i Veksø, samt 
overfor alle andre, som søger inspirationer og informationer om Veksø. 
 Multihallen 
 Borgerlaugets ønsker i høringssvaret vedrørende Multihallen er alle blevet 
imødekommet.  Der har vist sig problemer med at finde midler til en fyldestgørende 
indretning af Multihallen.  Der er problemer med koordinationen med ombygningen af 
Skibstedgård, således at Skibstedgård måske skal rømmes, før Multihallen er færdig. 



 Forudsætningen for valget af den smukke Multihal er, at Multihallen graves 2,5 
meter ned, og at Multihallens tag flugter med Skolens tagryg.  I maj 2006 orienterede 
Forvaltningen Oldermanden om, at på grund af problemer med grundvandet og 
Skolesøen kunne Multihallen ikke graves ned som forudsat.  Multihallen ville derfor 
blive opført liggende ovenpå jorden.  Den ville herved blive 2,5 meter højere end 
Skolen, og blive forsynet med trapper og ramper førende op til indgangspartierne 2,5 
meter over jorden.  Oldermanden kontaktede øjeblikkeligt Finn Lustrup Sørensen, og 
sammen krævede de straks et møde med Borgmesteren og Planudvalget.  En så 
afgørende ændring af forudsætningen for Multihallen måtte kræve politisk behandling.  
Borgmesteren henviste til et møde med Forvaltningen.  Byggeriet skulle snart sættes i 
gang, så det var helt afgørende, at der blev handlet hurtigt, og Oldermanden fik derfor 
Borgerlaugets tilladelse til at gøre alt tænkeligt for at forhindre gennemførelse af 
Forvaltningens forslag, incl. brug af Sammenlægningsudvalget, Naturklagenævnet og 
pressen.  Oldermanden foretog grundige undersøgelser af lovgivningen i forhold til 
grundvand og søer.  Oldermanden havde samtaler og møder med jurister og miljøfolk i 
Frederiksborg Amt, samt flere andre biologer.  Ved mødet med Forvaltningen fremførte 
Oldermanden sin viden og synspunkter på en sådan måde, at Forvaltningen medgav, 
at man måtte finde en anden løsning på problemerne.  Dette lykkedes, da forvaltningen 
granskede de grundvandsproblemer, som opførelsen af Skolen havde medført.  
Multihallen bliver nu gravet ned, som oprindelig planlagt, med en taghøjde svarende til 
Skolens taghøjde.  Uden Borgerlaugets nærvær og hurtige indsats i denne sag, var 
Multihallen blevet lagt ovenpå jorden, og var blevet 2,5 meter højere end Skolen. 
 Problemerne havde fået Forvaltningen til at bede arkitektfirmaet om at tegne en 
hel del om i Multihallens størrelsesforhold, på en måde som Borgerlauget og 
Brugerbestyrelsen fandt meget uhensigtsmæssig, især efter at problemerne med 
grundvandet var løst.  Efterfølgende fik Borgerlauget og Brugerbestyrelsen lov til at 
holde et møde med arkitektfirmaet.  Dette møde var meget konstruktivt, og der blev 
fundet mange gode løsninger og kreative forbedringer, også på andre problemstillinger 
og ideer, som arkitekterne var stødt på.  Mødets konklusioner blev fuldt ud accepteret 
af Forvaltningen. 
 I juli 2006 blev det første spadestik taget, herunder også af Oldermanden, som 
holdt en lille tale.  Byggeriet er nu i gang.  Det er p.t. nogle uger forsinket.  Borgerlauget 
og Brugerbestyrelsen modtager løbende referater fra byggemøderne, og indbydes til 
møder efter behov, efterhånden som byggeriet skrider frem. 
 Daginstitutionen 
 Veksø Borgerlaug har holdt møder og været i tæt kontakt med Stenløse 
Kommune om Daginstitutionens placering på området.  Alle ønsker om nedgravning og 
placering er imødekommet. 
 Dagligvarebutik 
 Veksø Borgerlaug har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende dagligvarebutikken.  
Stenløse Kommune indbød arbejdsgruppen til flere møder, med henblik på at 
indarbejde Borgerlaugets synspunkter i Lokalplanforslaget.  Borgerlaugets høringssvar 
lægger især vægt på bygningernes højde, grillhusets placering, områdets belysning og 
skiltning, støjforholdene og trafiksikkerheden.  Borgerlauget udtrykker samtidig ønske 
om at blive inddraget i den konkrete udformning af byggeriet.  De fleste af 
Borgerlaugets ønsker er imødekommet, undtagen vedrørende de støjproblemer og 
trafiksikkerhedsproblemer, som Borgerlauget forventer vil komme, og som 
Borgerlauget vil være meget opmærksom på at følge op på. 
 Vejføringer i Frederikssundsfingeren 
 I sensommeren 2006 fremlagde Vejdirektoratet redegørelser for 4 mulige 
vejføringer, som endvidere blev fremlagt på borgermøder og sendt i høring.  I 
høringssvaret fra Veksø Borgerlaug afvises de forslag, som indebærer øget trafik- og 
støjpåvirkning af byen.  Alle Borgerlaugets medlemsforeninger, på nær én forening, 
anbefaler vejføringen syd for byen gennem det åbne land.  Til slut i høringssvaret 
udtrykker Borgerlauget et ønske om at blive inddraget i sagen, når den endelige 
udformning af vejanlæggene omkring Veksø skal finde sted. 
 Tilbygninger til boliger 
 Stenløse Kommune henvendte sig i perioden til Veksø Borgerlaug vedrørende 
ansøgninger fra 2 grupper af husejere i Kelsted og Brøndsted, som ønskede at 
foretage tilbygninger til deres boliger.  Kommunen bad om Borgerlaugets udtalelser, 
inden Kommunen foretog sin sagsbehandling.  I begge tilfælde stillede Borgerlauget 
sig positivt overfor ansøgningerne, under forudsætning af at tilbygningerne blev udført 
ensartet og i husenes stil. 



 Brøns Mose 
 Bekæmpelsen af Bjørneklo i Brøns Mose er stadig en stor succes.  Egedal 
Kommune fortsætter projektet i samarbejde med Borgerlauget. 
 Stationsområdet 
 Veksø Borgerlaug mangler fortsat en konstruktiv tilbagemelding fra DSB på de 
påviste problemer med generende lys og højtalerstøj, manglende skiltning og dårlige 
venteforhold for passagererne. 
 Petanquebanen 
 Der tiltrænges en forbedring af belægningen og lidt forskønnelse af området. 
 Byens Flagstang 
 Der har været problemer med flaglinen.  Der er behov for 2 nye flag.  Veksø 
Fastelavnsklub er villig til at sponsorere et nyt flag.  Flagning købes ganske lidt af 
byens borgere.  Næsten al flagning foregår gratis på Flaggruppens eget initiativ. 
 Egedal Landsbyråd 
 I januar 2006 stiftedes Egedal Landsbyråd.  Bestyrelsen består af en 
repræsentant fra hver af de 8 tilsluttede landsbyer.  Oldermanden indgår som 
repræsentant for Veksø.  Indledningsvis har Landsbyrådets arbejde samlet sig om at 
udveksle erfaringer mellem landsbyerne, og at skaffe et overblik over landsbyernes 
problemstillinger og arbejdsgrupper. 
 Møde med Stenløse Byråd 
 Borgerlauget har siden 1998 indbudt Stenløse Byråd til et uformelt møde i Veksø 
hvert år i september.  I 2006 regnede Borgerlauget egentlig med ikke at invitere 
Byrådet til et møde.  Imidlertid opfordrede Borgmester Willy Eliasen til, at der blev 
indbudt til et afskedsmøde, hvor Byrådet kunne give Borgerlauget nogle vink og råd om 
de fremtidige vilkår i samarbejdet med den meget større kommunalbestyrelse i den 
meget større nye kommune.  Det foreslåede møde afholdtes i maj 2006.  
Byrådsmedlemmerne mødte talrigt frem, og de gav Borgerlauget mange gode råd og 
anvisninger, samt megen ros for samarbejdet gennem den forløbne tid. 
 Møde med Egedal Sammenlægningsudvalg 
 Politikerne fra Stenløse Byråd anbefalede Borgerlauget at tidligt gøre sig synlig 
overfor Egedal Kommunes politikere, og at insistere på dialog med dem.  Inspireret af 
dette, inviterede Borgerlauget Sammenlægningsudvalget til et uformelt møde i Veksø i 
november 2006.  Alle de 3 tidligere borgmestre meldte deres deltagelse, og fremmødet 
var pænt fra politikernes side.  Der blev gensidigt sat navne på ansigter og ansigter på 
navne.  Stemningen var god, og politikerne var særdeles imødekommende med 
informationer og anbefalinger vedrørende samarbejdsmulighederne.  Et af rådene var, 
at bylaugene i fremtiden skal satse mere på en direkte kontakt til de enkelte udvalg og 
deres formænd, samt på god kontakt til lokale politikere.  Endvidere rådede politikerne 
til, at borgerne bruger kræfter og søger indflydelse på strukturelle udviklinger i højere 
grad end tidligere, og i mindre grad på at fremme enkelte sager. 
 Sankt Hans Bålet 2006 
 Borgerforeningen meddelte med kort varsel, at den ikke længere kunne stå for 
arrangementet.  Oldermanden opfordrede Borgerlaugets bestyrelsesmedlemmer til 
træde til.  Ingen meldte sig.  Herefter opfordrede Oldermanden til, at 
bestyrelsesmedlemmerne spurgte alle deres boligforeningers beboere om at bistå.  
Ingen meldte sig.  Børnenes Juletræsfest stod for salgsboden og bidrog med en 
bålvagt.  Oldermanden fandt selv en bålvagt, men stod ellers alene for arrangementet.  
Borgerlauget besluttede efterfølgende, at man vil prøve at få en af Veksøs andre 
foreninger til at stå for den praktiske gennemførelse af Sankt Hans Bålet i 2007. 
 Byens Juletræ 2006 
 Borgerlauget stod igen for alle arrangementer i forbindelse med Byens Juletræ, 
flittigt hjulpet af andre aktive Veksø borgere.  Efter Familiegudstjenesten den første 
søndag i Advent, og hestevognskørsel rundt i byen, blev træet tændt efter 
Oldermandens tale.  Herefter var der fællessang, og leg og dans omkring træet anført 
af 3 julemænd.  Der var igen et flot fremmøde af borgere, og både Børnenes 
Juletræsfest og Borgerlaugets salgsbod solgte som sædvanlig godt. 
 Nytårskuren 2007 
 Igen i januar 2007 indbød Skolen til den traditionsrige og festlige Nytårskur.  
Egedal Kommunalbestyrelse var indbudt.  Oldermandens tale handlede om Veksøs 
særlige kvaliteter, Bymidten, den nye daginstitution, Multihallen og Skolen, samt en tak 
til de 2 tidligere borgmestre og en velkomsthilsen til den nye borgmester. 
 


