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Udkast til Borgerlaugets beretning 2010 

perioden 25.02.2010 – 23.02. 2011 

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og et hyggeligt spisemøde. Møderne har 

været afholdt dels i mødelokalet i Veksø Multihal, på Veksø kro og i fælleshuset på Korshøj 103. 

Keldstedgård har ingen repræsentant i Borgerlauget. 

 

Veksø Juletræsfest og Borgerlauget har  sammen en forsikring, der dækker arbejdsskader og 

ansvar.  

Veksø Borgerlaug har  i 2010 arbejdet med følgende sager. 

Forsamlingshytten. 

En nedsat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Egedal kommune, FDF’ere , arkitekt , 

Lokal og Anlægsfonden og Borgerlaugets oldermand har afholdt en række møder, hvor 

dispositionsforslag til endelig projekt med ideer og tegninger er blevet gjort færdigt i dec 2010. 

Projektet har modtaget stor goodwill i de fonde - hvor der er ud over kommunens bevilligede 

startkapital på kr. 1.6 mill. -  er søgt støtte. Projektet har indtil nu modtaget fondsmidler på 2mill.             

kroner. Flere fonde har endnu ikke afgivet svar. Byggeriet kan påbegyndes på  grunden ved siden 

af børneinstitutionen De fire Årstider, når det færdige myndighedsprojekt bliver godkendt i  

kommunen. Byggeriet forventes færdigt inden udgangen af 2012. 

Mobilantennemasten 

Borgerlauget har tidligere afvist ønsker om opsætning af master i byen, da man mente, at den 

eksisterende antennemast tilhørende Veksø Antenneforening  (VAF) ville kunne dække Veksø by’s 

behov for god signaldækning. Rambøll Tele Danmark har til kommunen på vegne af 

mobiloperatøren Hi3g fremsendt ansøgning om at opføre en rørmast med antenner og 

teknikkabine på ejendommen Kirkebakken 17.  Borgerlauget har i den indledende høring  gjort 

opmærksom på en række forhold,  inden Borgerlauget kunne støtte opførelse af masten. 

Opførelsen kræver en dispensation fra planloven. Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne 

i lokalplanen efter at have hørt Borgerlauget og de berørte naboer. 

Veksø Lokalcenter 

Kommunens plancenter har modtaget projektforslag til etablering af en dagligvarebutik på 1000 

m2 i Veksø på grunden ved siden af nuværende Rema 1000. Der har været afholdt to møder med 

Dansk Projekt Invest og repræsentant fra Borgerlaug samt repræsentanter for de to nærmeste 

grundejerforeninger. Præsentationen af projektet blev vel modtaget. Borgerlauget udtrykte et 

klart ønske om at byggeriet bliver udført arkitektonisk i samme stil som nuværende Rema 1000 og  
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at der skabes et sammenhængende lokalcenter, når flere butikker senere bliver etableret på 

området. Trafikforhold, fartdæmpning, indkørsels-og udkørselsforhold til kommende lokalcenter 

blev også drøftet.  Veksø Borgerlaug sammen med de berørte grundejerforeninger vil blive 

inddraget, når ny lokalplan for området startes. 

Spilleautomater i Veksø Bygade 32. 

Kommunen har modtaget ansøgning om og godkendt opsætning af tre spilleautomater i kiosken 

på Veksø Bygade 32. Borgerlauget har drøftet sagen og rettet henvendelse til kommunen og 

udtrykt  bekymring for den uheldige placering  lige overfor Veksø fritidsklub og huset My Home, 

der huser socialt udsatte.  

Petanquebanen ved Grønningen 

Det er stadigvæk et problem for arbejdsgruppen at vedligeholde banen alene. På opfordring fra 

arbejdsgruppen har Oldermanden rettet henvendelse til formanden for Veksø Idrætsforening. De 

tilbydes at anvende banen. Det er så meningen at arbejdsgruppen i samarbejde med VIF skal 

vedligeholde banen fremover. 

Skt. Hans Bålet 2010 

Sammen med Børnenes Juletræsfest stod Borgerlauget igen for arrangementet omkring  Skt. Hans 

Bålet. Den underholdende båltale med politiksk satire blev i år leveret af Finn Lustrup og Søren 

Bentien. Skt. Hans visen blev runddelt og de mange forskellige sangstemmer udgjorde i interessant 

kor, ledsaget af harmonikamusik. Vejret var flot og stemningen god.    

Byens Juletræ 

Veksøs  juletræ blev venligt sponseret  af en privat borger.  John Olsen sørgede for ar fælde og 

opsætte træet . En ny tidssvarende ledlyskæde blev sponseret af Veksoe Electric. Ved tændingen 

af byens juletræ  1. søndag i advent var rigtig mange borgere mødt op. I kroen blev der solgt 

æbleskiver, gløgg og varm chokolade. Oldermanden bød velkommen, julens sange blev sunget  og 

der blev talt ned, så træet blev tændt med maner og ved alles opmærksomhed. Hestevognen 

kørte sin traditionelle rute rundt i byen og børnene dansede om træet med vores tre tilkaldte 

julemænd. Børnenes juletræ overtog træet til festen i hallen på 4. juledag. 

Kommunale – og private veje. 

Borgerlauget har efterlyst et kort, der viser de private og de kommunale veje i Veksø by. 

Oldermanden har fra kommunens plancenter anmodet og fået tilsendt  et kort, hvor det  tydeligt 

med farver fremgår hvilken kategori den enkelte vej er. Kortet tænkes anvendt som hjælp til den 

enkelte grundejerforening, når der opstår tvivlsspørgsmål i forbindelse med vedligeholdelse og 

snerydning. Kortet er rundsendt til borgerlaugets bestyrelse.   
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Affaldsindsamling 

Borgerlauget deltog i Naturfredningens affaldsindsamling i April 2010. 

Brøns Mose 

Bjørnekloen er bekæmpet og væk. Fåregræsningen fortsætter præventivt som alment 

naturplejeprojekt.  

Landsbyrådet 

Der har været afholdt 4 ordinære møder samt det årlige møde med kommunalpolitikerne. 

Landsbyrådet har også været inviteret til orienteringsmøder med kommunens plancenter og 

vejdirektoratet.  Her blev forskellige forslag og forhold belyst omkring linieføring af kommende 

motorring 5. Den er projekteret gennemført ned igennem Egedal kommune og kommer til at ligge 

i nærheden af  mange tæt bebyggede områder samt områder af naturmæssig stor værdi. 

Medlemmer af Landsbyrådet har deltaget aktivt i borgermøder, hvor Egedal kommunes 

sparerunde berører bl.a bibliotekerne, skolerne  og kommunens busruter. 

 


