
Veksø Borgerlaugs Beretning for 2015-2016 
(18. februar 2015 til 22. februar 2016) 

 

Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2016, hvor jeg som Oldermand vil aflægge 

beretning for det forgangne år i henhold til de fokusområder for Borgerlauget, som 

blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Borgerlaugets Arbejdsplan for 2015-

2016:  

1. Samarbejdet internt i Borgerlauget 

2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø 

3. Borgerlaugets rolle som medspiller til i Egedal Kommune 

4. Udvikling af Veksø 

 

Mindeord: Inden selve beretningen må det nævnes, at Borgerlauget i 2015 desværre 

måtte sige farvel til Karen Svahn, da hun få dage efter sin 70 års fødselsdag gik bort 

natten mellem den 29. og 30. oktober. Karen var i sine 30 år i Veksø særdeles aktiv i 

sit arbejde for Veksø. Hun var Oldermand for Veksø Borgerlaug i en længere årrække, 

og hun var aktiv i Borgerlauget og i byens foreningsliv lige til det sidste. Karen vil 

blive savnet, og hun vil blive husket for sit store arbejde for byen. Æret være hendes 

minde.  

 

Samarbejdet internt i Borgerlauget 

Medlemmer og møder: Alle boligforeninger i Veksø er fortsat medlem af 

Borgerlauget, og der er desuden kommet et nyt medlem i 2015 idet Skibstedgård har 

meldt sig ind i Borgerlauget i forbindelse med dets etablering. Borgerlauget kan 

således fortsat bryste os af at repræsentere hele Veksø. Der har siden sidste 

repræsentantskabsmøder været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og fremmødet 

har generelt været tilfredsstillende.  

Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende fem undergrupper: 

Veksøs forskønnelse; Petanque-banen; Naturpleje i Brøns Mose; Veksøs Juletræ; 

Trafikgruppen; og Veksøs Flaglaug. Derudover er Borgerlauget fortsat repræsenteret i 

Egedal Landsbyråd.  

 

Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø 

Det er et mål for Borgerlauget at være en samlende kraft i Veksø, som hjælper med 

til at sikre, at der er liv og aktivitet i byen.  

Åbenhed og kommunikation: Vi har fortsat arbejdet med at fremme åben og aktiv 

kommunikation om Borgerlauget til Veksø:  



• Borgerlauget er fortsat på Facebook, og der er nu mere end 260 Veksø-borgere, 

som løbende følger med i Borgerlaugets arbejde ad den vej.  

• Borgerlaugets hjemmeside er blevet løbende opdateret og rummer fortsat 

bestyrelsesreferater og dagsordener for kommende møder. Der var dog et 

hacker-angreb på siden i løbet af året, som gjorde, at siden lå underdrejet i en 

periode før den kunne genetableres.  

Veksø-Listen: I 2013 oprettede Borgerlauget en mail-liste for formænd og ledere af 

foreningerne og institutionerne i Veksø, og denne er blevet videreført i 2015.  

I april 2015 gentog Borgerlauget successen fra året før med at invitere alle byens 

foreninger og institutioner til møde på Veksø Kro. Syv foreninger havde mulighed for 

at deltage, og et af resultaterne fra mødet var, at man færdiggjorde et årshjul over 

samtlige begivenheder i Veksø i løbet af året.   

Byens juletræ: Første søndag i advent 2015 afholdt Borgerlauget den traditionsrige 

juletræstænding med julemænd, hestevogn, oldermandstale og julecafé. Det var et 

vellykket arrangement med mange fremmødte og rigtig god stemning, og 

arrangementet blev koordineret med ”Jul i Veksø”, som arrangerede en juletræsfest i 

Veksø Hallen samme dag. 

Nytårskur: Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø var inviteret til nytårskur på 

Veksø Skole i januar 2016, hvor Oldermanden holdt tale.  

 

Borgerlaugets rolle som medspiller til Egedal Kommune 

Borgerlauget er Veksøs stemme og ansigt udadtil i forhold til kommunen, og det er 

vores mål at være en positiv medspiller i forhold til kommunen i alle væsentlige sager, 

som vedrører Veksø. Der har i perioden kun været en enkelt større sag, som 

gennemgås nedenfor. 

Bevarelse af Veksø Skole: 2015 var igen et år, hvor der skulle kæmpes for Veksø 

Skole. I et sparekatalog for 2016-2019 fra Egedal Kommunes Administration, som 

blev behandlet i Økonomiudvalget onsdag den 19.august 2015, blev der foreslået 

lukning af skolerne i Slagslunde og Veksø.  Høringsfristen var allerede onsdag den 

26.august 2015.   

Veksø Skoles Venner afholdt et Stormøde mandag den 24.august 2015, og mange 

forældre og andre fra Veksø deltog i Borgermødet tirsdag den 25.august 2015, 

ligesom der blev skrevet adskillige læserbreve om emnet.  Veksø Borgerlaug afgav 

høringssvar, som på det kraftigste frarådede lukning af skolen. Oldermanden var 

desuden i direkte dialog med flere relevante byrådspolitikere.  

På Kommunens efterfølgende budgetseminar blev lukning af skolerne i Slagslunde og 

Veksø fjernet. Veksø og især Veksøs børnefamilier kunne ånde lettet op endnu en 

gang.   

 

Udvikling af Veksø 



Borgerlauget har udviklet en række fokusområder for udviklingen af Veksø. Små og 

større initiativer, som kan gøre byen et endnu bedre sted at leve. Herunder nævnes 

aktiviteterne inden for ’udvikling af Veksø’, som blev gennemført i 2015-2016:  

Kvindeegens Datter: På Grundlovsdag den 5. juni afholdt Borgerlauget et meget 

vellykket arrangement på Grønningen, hvor Kvindeegens Datter blev plantet/indviet. 

Der var meget stort fremmøde, og arrangementet bød blandt andet på taler af 

Borgmester Willy Eliasen og Sognepræst Inge Bastkær, og der var optræden med 

alternativ dans og musik og salg af fadøl, historisk informationstelt, m.m.  

Selve indvielsen af Kvindeegens Datter blev foretaget af hele tre generationer af 

kvindelige efterkommere af Christine Toxværd, som i sin tid plantede Kvindeegen. Et 

rigtig flot og nærmest historisk arrangement, som Borgerlauget kan være meget stolt 

af. 

I forbindelse med plantningen af Kvindeegens datter har Borgerlauget doneret nye 

informationstavler ved både Kvindeegen og Kvindeegens datter.  

Genoprettelse af søen ved skolen: I 2015 tog Borgerlauget fat på projektet om at 

genoprette søen ved skolen. Biolog Kåre Fog blev taget med på råd, og der blev 

ansøgt om støtte til projektet i Egedal Kommune. Kommunen bevilgede efterfølgende 

det udstyr (waders, grensakse og græsriver), som skal bruges til arbejdet, ligesom 

man efter besigtigelse af området indvilgede i at fælde to af de store træer og fjerne 

en stor del af søens siv mekanisk.  

I januar 2016 blev arbejdet gennemført, og træstammerne, som blev til overs, er 

blevet placeret som ”naturbænke” langs søen. Fremadrettet forventes Borgerlauget at 

stå for vedligeholdelsen af søen ved at holde sivene tilbage, så søen kan blive til sø 

igen.  

Brøns Mose: Arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området er fortsat i 

2014. Der er blevet opsat en ny informationstavle, samt været fokus på bekæmpelse 

af andre invasive arter.  

Veksøs vedligeholdelse: Veksøs vedligeholdelse var temaet for Borgerlaugets møde 

i april, da det var et af de meget populære emner i udviklingsplanen. 

Forbedringsforslagene som fremkom centrerede sig om fjernelse af affald, forbedret 

flisebelægning i Bygaden, rensning af fortove og kantsten for ukrudt, forskønnelse af 

Veksø med planter/blomster og bedre beskæring af buske og træer.  

Der blev efterfølgende nedsat en gruppe med fokus på Veksøs forskønnelse, da det 

var det, som der reelt var interesse for at arbejde med blandt Borgerlaugets 

medlemmer. Arbejdsgruppen har været involveret i genopretningen af søen, og 

forventes at fremkomme med yderligere forslag til forskønnelse af Veksø i 2016.  

Trafik og p-pladser: Trafik-arbejdsgruppen genopstod som følge af arbejdsplanen, 

og gruppen har mødtes et par gange i 2015, og forventes at fremkomme med en 

samlet anbefaling til Borgerlauget om, hvordan trafikforholdene i byen forbedres. 

 

 


