
Veksø Borgerlaugs Beretning for 2016-2017 
(22. februar 2016 til 20. februar 2017) 

 

Velkommen til Repræsentantskabsmødet 2017, 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 

 

Samarbejdet internt i Borgerlauget 

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

Borgerlauget, og Borgerlauget kan således fortsat bryste os af at repræsentere hele 

Veksø. Der har siden sidste repræsentantskabsmøder været afholdt fire ordinære 

bestyrelsesmøder og fremmødet har været tilfredsstillende.  

Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende seks 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 325 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.  

Veksø-Listen: Veksø-listen fungerer fortsat som samlende mail-liste for alle byens 
foreninger og institutioner, og i april 2016 inviterede Borgerlauget som i de 

foregåendeår byens øvrige foreninger og institutioner til møde om fælles anliggender 

på Veksø Kro. 10 foreninger var repræsenteret ved mødet, og der blev blandt andet 

talt om, hvordan sportspladsen kunne forbedres, VIF’s planer om etablering af en 

multibane ved hallen, genopretning af søen ved skolen – ligesom et generelt tema 

var, hvordan foreningerne kan være hinandens ”støtteforeninger”.   



Byens juletræ: Første søndag i advent 2016 afholdt Borgerlauget den traditionsrige 

juletræstænding ved Veksø Kro 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 for anden gang 

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 2017, 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. 

Trafikplan for Veksø: Der er i løbet af 2016 blevet færdiggjort en samlet plan over 

ønskede trafikforbedringer i Veksø. Det er sket efter forarbejde af Trafik-gruppen, og 

efterfulgt af diskussioner i Borgerlauget. Forslagene til trafikforbedringer er blevet 

fremsendt til Egedal Kommune med henblik på dialog omkring forslagene, men det er 

dog endnu ikke lykkedes at få afholdt et møde med kommunen.  

 

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:  

Blomsterløg: Borgerlaugets forskønnelsesgruppe tog i foråret 2016 initiativ til 

indsamling af blomsterløg ved Rema 1000. Der var rigtig mange borgere, som bidrog 

med ”aflagte” blomsterløg og Rema 1000 donerede også en mængde løg. Senere på 

året er blomsterløgene blevet nedlagt forskellige, synlige steder i byen – så det 

forventes, at der kommer mange flotte forårsblomster op i foråret 2017.  Projektet 

med indsamling og plantning af blomsterløg forventes gentaget i 2017.  

Genoprettelse af søen ved skolen: I begyndelsen af 2016 blev tagrør fjernet samt 

to store piletræer fældet af kommunen efter anmodning fra Borgerlauget. Senere i 

2016 har Borgerlauget ligeledes fjernet tagrør for derved overtid at kvæle 

tagrørsvæksten og genoprette søen. Egedal Kommune har i 2016 bevilget en trådløs 

hækkeklipper til formålet, som supplement til deres tidligere bevilling af waders, 

grensakse og græsriver. Borgerlauget vil i de kommende år skulle fortsætte arbejdet 

med at fjerne tagrør.  

Affaldsdag: Borgerlauget sørgede i 2016 at Veksø deltog i den årlige affaldsdag, som 

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer. Der var godt med affaldsindsamlere – 

flere end i de foregående år – men der blev ikke indsamlet så meget affald, da der 

ganske enkelt ikke var så meget at finde i byen. 



Kvindeegen og dens Datter: Kvindeegens datter – det lille egetræ, som blev plantet 

på Grønningen på grundlovsdag i 2015 – lever og gror i bedste velgående. Det samme 

kan heldigvis siges om Kvindeegen, som ser ud til at komme sig over den voldsomme 

beskæring for år tilbage.  

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

2016.  

 

Forventninger til 2017 

Økonomi: Borgerlaugets økonomi forventes at blive væsentligt forbedret, idet der vil 

blive fremsat forslag til repræsentantskabsmødet om hævelse af kontingentet til 

Borgerlauget fra 25 kr./husstand til 50 kr./husstand. Det vil give mulighed for øget 

aktivitetsniveau.  

Ny arbejdsplan: Borgerlaugets arbejdsplan for 2015-2016 er ”udløbet”, og det 

forventes således at Borgerlauget udarbejder en ny arbejdsplan for 2017-2018. Denne 

kan således tage højde for det højere indtægtsniveau, hvis kontingentforhøjelsen 

vedtages.  

Vælgermøde: 2017 er kommunalt valgår, og der er tradition for, at Borgerlauget 

arrangerer et vælgermøde i den forbindelse – så det gør vi nok også denne gang.  

 


