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På Repræsentantskabsmødet den 28.februar 2008 skete følgende valg: 
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I perioden er afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, samt et uformelt møde med 
spisning.  De ordinære møder har været holdt i Veksø Multihal, som stilles gratis til 
rådighed for Borgerlauget.  Det er også muligt for Borgerlauget at låne Fælleshuset på 
Korshøj 135. 
 
Kelstedgård deltager fortsat ikke i Borgerlaugets arbejde.  Oldermanden er i kontakt 
med grundejerforeningen Byrgesens Vænge om optagelse i Borgerlauget. 
 
I samarbejde med Børnenes Juletræsfest står Veksø Borgerlaug for en forsikring, som 
dækker arbejdsskader, ansvar og erstatninger. 
 
Veksø Borgerlaug har formaliseret Arbejdsgruppernes virke, således at alle grupper 
har et kommissorium, og nogle af grupperne skal foretage årlige tilbagemeldinger. 
 
Blandt de emner, som Veksø Borgerlaug har arbejdet med, skal disse omtales: 
 Veksø Borgerlaug på nettet 
Veksø Borgerlaug har oprettet sin egen webside.  Denne skal indeholde vedtægter, 
beretninger, referater, oversigter o.l., som beskriver Borgerlaugets grundlag og 
arbejde.  Endvidere skal websiden være en indgang, velkomst og appetitvækker 
overfor nye beboere i Veksø, samt overfor andre, som søger inspirationer og 
informationer om Veksø.  Websiden er åbnet, men der mangler at blive indlagt en del 
af det ovennævnte indhold. 
 Multihallen 
I december 2007 blev Multihallen indviet.  Der mangler stadig en rimelig aptering af 
lokalerne til støtte for foreningernes anvendelse af lokalerne.  Paraplyorganisationen 
Veksø Kultur- og Idrætsliv er i kontakt med Kommunen om færdiggørelse af disse ting. 
 Skibstedgård 
På Skibstedgård anvendes hallen fortsat til opmagasinering, og i hovedhuset og de to 
sidebygninger bor håndværkere.  Borgerlauget finder, at dette er uheldigt, og 
Kommunen har lovet, at denne situation kun tillades i en begrænset periode.  
Foranlediget af, at en borger har taget sagen op, har nogle politikere rettet 
henvendelse til forvaltningen. 
 Dagligvarebutik 
Dagligvarebutikken åbnede i april 2008.  Der er tale om en pæn forretning, som 
besøges livligt af Veksø borgere og af folk udefra.  Borgerlauget har afgivet svar i en 
nabohøring vedrørende grillhuset.  Heri ønsker Borgerlauget, at de tekniske 
installationer skjules under et sadeltag, og at træværket holdes i en grå tone. 
 My Home 
Lejlighederne i ejendommen My Home har gennem nogle år fungeret som 
husvildeboliger.  Dette ophørte gennem 2008, og rygter om ejendommens fremtid 



skabte uro i naboskabet.  Veksø Borgerlaug fik i efteråret Kommunen til at holde et 
informationsmøde for Veksøs borgere om planerne for anvendelsen af ejendommen.  
Hér blev det fortalt, at Kommunen har besluttet i løbet af 2009 at omdanne 
ejendommen til midlertidige boliger for borgere fra Kommunen, som efter forskellige 
sociale problemer aktivt ønsker at blive hjulpet tilbage til en normal tilværelse.  Der vil 
blive krævet overholdt en stram husorden i ejendommen.  Der vil være personale til 
stede gennem dagen, og telefonvagt om aftenen.  Informationerne virkede meget 
beroligende, og Veksøs borgere udtrykte velvilje overfor den fremtidige anvendelse af 
ejendommen, som omdøbes til at hedde Broen. 
 Brøns Mose 
Bekæmpelsen af Bjørneklo i Brøns Mose er stadig en stor succes.  Egedal Kommune 
fortsætter projektet i samarbejde med Borgerlauget.  Det lader til, at Kommunen er ved 
at finde ressourcer til bekæmpelse af den Japanske Pileurt i Brøns Mose. 
 Ny lokalplan for Veksø Stationsvej 
Egedal Kommune har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Veksø Stationsvej, 
som indebærer muligheder for en god sanering af det kedelige område nord for Veksø 
Station.  Forslaget giver tilladelse til opførelse af flere ejendomme til boliger og ikke 
generende erhverv.  Nye bygninger må maksimalt være 8,5 meter høje, hvilket lige 
netop sikrer udsigten fra byen ud over landskabet mod syd.  Mest markant er 
muligheden for at opføre bygninger på Veksø Stationsvej 7-9, hvor der i dag findes 
nogle fuldstændig kondemnable huse.  Høringssvaret fra Veksø Borgerlaug udtrykker 
fuld tilfredshed med lokalplanforslaget. 
 Stationsområdet 
Veksø Borgerlaug er i god kontakt med DSB om Stationens generende lys, den 
manglefulde skiltning og de dårlige venteforhold for passagererne.  Det store lysende 
og malplacerede S-skilt på Maglehøj Allé er fjernet.  DSB arbejder konstruktivt på 
løsninger, og melder løbende tilbage til Borgerlauget med anmodning om at høre 
Borgerlaugets mening om løsningerne. 
 Digital udvikling 
Egedal Kommune har stillet en gennemgribende renovering af gadebelysningen og 
etablering af fibernet i bero.  Der sker nu blot det, at luftbårne kabler ændres til 
jordlagte kabler.  Det er uafklaret, hvornår dette sker. 
 Grønningen 
Arbejdsgruppen har arbejdet aktivt på at opnå et løft af Grønningens rekreative 
kvaliteter.  Gruppen har holdt møde med Veksø Idrætsforening, med forvaltningen og 
politikere samt med en landskabsarkitekt.  Denne lovede at hjælpe med et forslag, men 
da dette ikke synes at ske, er sagen indtil videre gået i stå. 
 Petanquebanen 
Der tiltrænges en forbedring af belægningen og lidt forskønnelse af området.  Det 
kniber for Arbejdsgruppen at overkomme at vedligeholde området. 
 Byens Flagstang 
Flagning købes ganske lidt af byens borgere.  Næsten al flagning foregår gratis på 
Flaggruppens eget initiativ. 
 Veksø Kultur- og Idrætsliv 
Borgerlaugets vedtægter bestemmer, at Borgerlauget skal være i tæt dialog med alle 
Veksøs foreninger.  Veksø Kultur- og Idrætsliv, som er en paraplyorganisation for alle 
Veksøs øvrige foreninger, har derfor fået en observatørplads på Borgerlaugets møder, 
hvor der altid er et punkt som omhandler nyt fra Veksø Kultur- og Idrætsliv. 
 Vejføringer i Frederikssundsfingeren 
I slutningen af januar 2009 blev der mellem de politiske partier indgået aftaler for de 
kommende års transportanlæg.  For Frederikssundsfingeren bevilgedes 
gennemførelse af 2. etape af motorvejen frem til Veksø.  Anlægsloven for hele 
strækningen til Frederikssund bliver vedtaget.  Motorvejen føres gennem det åbne land 
syd for Veksø.  Bevillingerne til 3. og 4. etape udskydes til senere.  Veksø Borgerlaug 
følger med spænding denne sag, som får afgørende indflydelse på Veksø. 
 Planstrategi for Egedal Kommune 
Kommunen fremlagde i forsommeren et forslag til en Planstrategi for Kommunens 
planarbejde og udvikling.  Borgerlaugets høringssvar indeholdt især en opfordring til at 
passe på Frederikssundsfingeren, som den eneste endnu grønne finger ud af 
København.  Det anførtes, at Veksø savner mindre etplans boliger, og at man kan 



finde plads til sådanne boliger ved en byfortætning frem for en udbygning.  Endvidere 
opfordres Kommunen til at fremme den kollektive transport, samt at konkretisere 
tankerne om et netværk af cykel- og gangstier.  Ingen høringssvar, som vedrørte 
Veksø, gav anledning til ændringer i Planstrategien. 
 Egedal Landsbyråd 
Bestyrelsen for Egedal Landsbyråd består af en repræsentant fra hver af de 8 
tilsluttede landsbyer.  Oldermanden er repræsentant for Veksø.  Landsbyrådets 
arbejde har handlet om at udveksle erfaringer mellem landsbyerne, og at skaffe et 
overblik over landsbyernes problemstillinger og arbejdsgrupper.  Landsbyrådet er i fast 
kontakt med Kommunens forvaltning og politikere.  Landsbyrådet og 
Kommunalbestyrelsen har en aftale om et møde hvert efterår.  Landsbyrådet har 
indgivet høringssvar til Planstrategien.  Yderligere er Landsbyrådet meget optaget af 
Kommunens planer om et kæmpemæssigt oplevelsescenter mellem Knardrup og 
Kildedal Station. 
 Natursamråd 
Egedal Kommune har oprettet et Natursamråd.  Egedal Landsbyråd har fået tildelt to 
pladser i Natursamrådet.  Den ene plads er blevet besat med en repræsentant for 
Veksø Borgerlaug.  Indledningsvis vil Natursamrådet tage fat i at udvikle Kommunens 
stisystemer. 
 Møde med Egedal Kommunalbestyrelse 
Veksø Borgerlaug har siden 1998 indbudt Stenløse Byråd til et årligt møde i Veksø.  
Det er uafklaret, om Borgerlauget vil fortsætte med at indbyde Egedal 
Kommunalbestyrelse til et årligt møde.  Det er nok mest sandsynligt, at Landsbyrådets 
faste årlige møde med Kommunalbestyrelsen vil medføre, at Borgerlauget skal finde en 
anden model i sin kontakt til politikerne. 
 Affaldsindsamling 
Egedal Kommune deltog igen i april 2008 i Naturfredningsforeningens landsdækkende 
årlige affaldsindsamling.  Oldermanden opfordrede alle Borgerlaugets foreninger til at 
deltage i indsamlingen, for eksempel i form af en fælles arbejdsdag. 
 Sankt Hans Bålet 2008 
Borgerlauget besluttede at anmode Veksø Idrætsforening om hjælp med 
gennemførelsen af Sankt Hans Bålet.  Tilbagemeldingen fra Idrætsforeningen var, at 
man ikke kunne hjælpe.  Sammen med Børnenes Juletræsfest stod Oldermanden 
endnu en gang alene for Sankt Hans Bålet.  Børnenes Juletræsfest gjorde en stor 
indsats med at etablere en flot salgsbod med borde og bænke, samt en 
harmonikaspiller.  Båltalen blev holdt af medlem af Kommunalbestyrelsen Susanne 
Barfoed.  Bålet var stort og pænt, men på grund af hård storm besluttedes det at 
undlade at tænde bålet.  Et stort antal borgere var mødt frem til bålet, og holdt ud i et 
pænt stykke tid, selvom bålet ikke blev tændt.  Bålmaterialet blev dagen efter kørt til 
genbrugspladsen, hvilket indebar en udgift for Borgerlauget. 
 Byens Juletræ 2008 
Borgerlauget stod igen for alle arrangementer i forbindelse med tænding af Byens 
Juletræ den 1.søndag i Advent, flittigt hjulpet af andre aktive Veksø borgere.  Veksø 
Biler skaffede et smukt træ.  REMA1000 sponsorerede nogle af salgsbodens varer 
samt delvist gaverne til hjælperne.  Kirken var lukket på grund af istandsættelse, så 
hestevognskørslen udgik fra Kroen.  Træet blev tændt efter Oldermandens tale.  
Herefter var der fællessang, og leg og dans omkring træet anført af to julemænd.  
Salgsboden blev etableret inde i Krosalen, hvilket fungerede fint.  Der var igen et flot 
fremmøde af borgere, og både Børnenes Juletræsfest og Borgerlaugets salgsbod 
solgte som sædvanlig godt.  Juletræet blev om morgenen 4.Juledag afmonteret og 
overgivet til Børnenes Juletræsfest i Multihallen. 
 Nytårskuren 2009 
Igen i januar 2009 indbød Skolen til den traditionsrige og festlige Nytårskur.  
Borgmesteren og mange andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen deltog.  
Oldermandens tale handlede om, at det er vigtigt, at borgerne følger med i, og deltager 
i, samfundsdebatten, samt om værdien ved andre goder end de materielle, og hun 
udtrykte håbet om, at man i Veksø viser rummelighed og tolerance overfor mennesker, 
som er lidt anderledes end flertallet. 
 
 


