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Repræsentantskabsmøde 2021 i Veksø Borgerlaug  
den 28. februar 2022 kl. 19.30 på Veksø Kro 
 
Referat 
 
Mødet indledtes med en kort præsentation af deltagerne. 
 

1. Valg af Dirigent 
Erik blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at repræsentantskabsmø-

det var lovligt varslet og rettidigt indkaldt. 
 

2. Valg af Referent 
Ingrid Blev valgt til referent. 

 
3. Bestyrelsens Beretning for 2021-2022 

Beretningen blev gennemgået, og følgende punkter kan fremhæves: 
• Det tilstræbes at forsøge at få en god repræsentation fra foreningerne i 

Borgerlauget. Borgerlauget har et godt samarbejde internt. 
• Arbejdsgrupperne under Borgerlauget fungerer fint til byens bedste. 

• Desværre måtte Nytårskuren aflyses pga. Corona restriktionerne, men 

kanonkugleprisen blev uddelt til en lærer på Veksø skole, som i disse 
restriktionstider havde udviklet en ny disciplin: Kirkegårds matematik, 

der forener det nyttige med det behagelige – undervisning i frisk luft. 
Det forlød, at ideen var blevet vist på CNN. 

• Landsbyrådet havde primært beskæftiget sig med Ring 5 og råstofud-
vindelse. Der arbejdes også med etablering af en cykelsti/gangsti mel-

lem Veksø og Hove samt hastighedsbegrænsning på Kirkebakken og på 
vejen til Hove. 

• Vælgermødet i 2021 var flot repræsenteret og fungerede godt med 
Louis Honoré som dygtig dirigent. 

• Forskønnelsesgruppen har atter sørget for, at vore øjne vil nyde de 
smukkeste blomster ved forårets komme.  

• En løsning vedrørende søen ved skolen (branddammen) er endnu ikke 
fundet siden et møde ved søen i februar 2021, hvor det blev oplyst at 

en konsulent skulle foretage en faglig vurdering af mulighederne, fx en 

membran, hvis der bevares vand i søen. Der er nu ansat en ny sagkyn-
dig på rådhuset, og vedkommende bør inddrages i sagen. Borgerlauget 

vil på næste møde drøfte en fornyet henvendelse til Egedal Kommune. 
 

Beretningen blev herefter vedtaget.  
 

4. Aflæggelse og godkendelse af Regnskab for 2021 
Marianne fremlagde det reviderede regnskab. Der havde været et større 

forbrug af midler end ellers i forbindelse med den succesfulde juletræs-
tænding. Vores kapital er fortsat relativt stor, 56.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 
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5. Fremlæggelse og godkendelse af Budget for 2022, herunder fast-

læggelse af kontingent 
Marianne fremlagde budgettet. Borgerlauget vil igen opkræve kontingent 

fra foreningerne.  
Budgettet blev godkendt. 

 
6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
 

7. Valg af: 
• Oldermand  Karen A. Forsting blev genvalgt 

• Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen blev genvalgt 
• Kasserer  Marianne Lønning blev genvalgt 

• Sekretær  Ingrid Bay blev genvalgt 
• Revisor   Finn Lustrup blev genvalgt 

• Revisorsuppleant Per Gudmundsen blev genvalgt 

 
Ingrid har dog varslet, at hun ikke genopstiller som sekretær i 2023. Det 

blev slået fast, at sekretærrollen ikke forudsætter, at man sidder i besty-
relse i en af medlemsforeningerne, dvs. der er en bredere kandidatskare 

at lede i. 
 

8. Eventuelt 
• Orientering og drøftelse af forslag til Borgerlaugets Arbejdsplan for 

2022-2023 
Arbejdsplanen blev drøftet, men der var ingen kommentarer. Arbejds-

programmet vil blive vedtaget på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

• Flere aktuelle sager blev ligeledes debatteret: 
o Varmeforsyning – fjernvarme til Veksø. Per og Marianne har været 

til møde med Fjernvarmeværket, som imødeser en mulighed for le-

vering inden for 3-5 år. Hvorfra fjernvarmeleveringen skal ske er 
endnu uafklaret. Veksø Borgerlaug afventer nyt i sagen, så der kan 

afholdes et borgermøde med information om fjernvarme. 
 

Det blev slået fast, at Veksø Borgerlaug ikke har en holdning til ty-
pen af varmeforsyning i Veksø, idet det er et anliggende for den en-

kelte husstand.  
 

o Finn gjorde opmærksom på de nye kunstværker af Søren Nellemann 
ved skolen. Det blev drøftet, om Borgerlauget igen skulle påtage sig 

at arrangere en fernisering eller anden form for festligholdelse for 
indvielsen. I den anledning efterlyses ildsjæle til at deltage i plan-

lægningen og gennemførelsen af arrangementet. Holdningen er po-
sitiv, og spørgsmålet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
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o Traditionen med afholdelse af et årligt børnedyrskue har indtil nu 

været organiseret af Lions Club Egedal. Det er der ikke længere 
kræfter til, og man forespørger i Lions Club, om Borgerlauget kan 

skaffe andre til at overtage stafetten. Borgerlauget vil overveje sa-
gen, der tages op på næste møde, men det blev anbefalet også at 

efterspørge nye kræfter via fx Facebook – 3670Veksø. 
 

o Den tidligere omtalte Landsbyfilm søger sponsorer via CVR-numre i 
området. Karen og Mogens er i arbejdsgruppen og følger op via op-

læg på facebook med opfordring til at sponsorer melder sig. 
 

o Ole orienterede om det af kommunen annoncerede borgerbudget på 
500.000 kr., hvortil man indkalder ansøgninger med deadline alle-

rede den 14. marts. Se mere nedenfor og via følgende link: 
https://www.egedalkommune.dk/borgerbudget/ 

 

Af teksten fremgår:  
 

”Alle ideer er velkomne, så længe de kommer lokalsamfund og fæl-
lesskab til gode. Det kunne fx være nye friluftsfaciliteter, udvikling 

af den lokale legeplads, et uderum til de unge, landsbyforskønnelse, 
en madfestival eller en hjemmeside med gode gå- og løberuter. El-

ler noget helt andet – for det er dig, dine medborgere og din for-

ening, der bedst ved, hvad der skal til.” 
 

Der var forslag om, at Brøns Mose udvalget kunne ansøge om mid-
ler til forbedring af trampestier og måske etablering af trapper ned 

til mosen. Ingrid sender forespørgsel udvalgets medlemmer. Hertil 
kommer, at enkeltborgere kan søge, hvilket er relevant for initiativ-

tagerne til forslaget om en hundelund i Veksø. 
 

Det blev aftalt, at Borgerlauget drøfter, hvorvidt der er projekter, 
der færdigbehandles mhp. ansøgning i 2023, hvor der igen afsættes 

500.000 kr. til Borgerbudgetter. 
 

     Herefter sluttede mødet.  
 

https://www.egedalkommune.dk/borgerbudget/

