
Borgerforeningen Per Gudmundsen + Kitta Mouritzen            

Brøndsted Ole Hovøre, Tommy Jørss                             

Byrgesens Vænge Helle Esbensen                                                

Bøgebakken Merete Skrydstrup ikke tilstede 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent)                                        

Gartnerhaven  Martin  Schutt, ikke tilstede  

Kelsted Finn Lustrup                                                       

Kelstedgård  

Kildebo Lotte og Steen Andersson + Bjørn Ring                                                               

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 
afbud 

Skibsted (AB)  

Skibsted (GR) Karen A. Forsting (Oldermand)                       

Skibstedgård Mogens Nielsen og Jakob Smidt                                         

Troldholm Kim Laulund afbud, Julie Sodemann ikke 
tilstede, Susanne Halberg                                               

Troldholm II Henrik Falcke ikke tilstede, Benjamin 
Buemann ikke tilstede                      

Troldholm III Karen Bøgh Christensen + Jan Herlin                     

Veksølund Tina Lykkegaard                                                  

Oldermand Karen A. Forsting                                                

Kasserer Marianne Lønning                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Veksø Borgerlaug. 

 Repræsentantskabsmøde den 24. februar 2020 kl. 18.00 – 21.30 i Veksø Pizzaria 

Referat 

 

Oldermanden Karen A. Forsting bød velkommen til Repræsentantskabsmødet med efterfølgende 

spisning. 

1. Valg af dirigent 

Karen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen med dagsorden var 

rettidigt udsendt. 

Under punktet eventuelt ville følgende sager blive drøftet ud over de punkter, der allerede 

var nævnt i indkaldelsen: 

• Indkaldelse til møde fra Antenneforeningen 

• Forslag om oprettelse af en ”hundeskov” 

• Genforeningsarrangementet 

• Hjertestarterkursus 

• Henvendelse fra Lise Magnusson, Dyrehaven vedrørende ejendomsmæglernes Til 

salg skilte 

• Foreningsmødet 

• Info-tavle om Veksø Borgerlaug. 

 

2. Valg af referent 

Ingrid blev valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning for 2019 – 2020 

Forslag til Beretning var udsendt. 

Endelig beretning udsendes til foreningerne sammen med referatet. 

Karen havde følgende bemærkninger: 

- Mødet i forbindelse med EU valget var et godt møde, men desværre med alt for få 

deltagere bl.a. på grund af valgudskrivelsen af folketingsvalget samme dag. 

- Byfest og Idrætsdag fungerede godt sammen, skønt vejret var dårligt. 

- Kommunens planer for ny planstrategi, der bl.a. udmønter sig i flere boliger, lyder 

interessant, og Borgerlauget deltager gerne i arbejdet med den videre planlægning. 



- Genoprettelse af ”søen” ved skolen. Udkast til brev til Egedal Kommune med afsæt i 

forslag fra Kåre Fog udsendes og behandles på borgerlaugets møde i maj. Det er 

Borgerlaugets holdning, at søen enten genetableres som en sø, alternativt nedlægges den. 

Beretningen blev vedtaget. 

 

4. Aflæggelse og godkendelse af Regnskab for 2019 

Regnskab var vedhæftet den udsendte dagsorden. 

Marianne gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 

Budgettet var vedhæftet den udsendte dagsorden. 

Marianne gennemgik budgetforslaget. Der er budgetteret med et underskud på 12.950 kr. 

Det skyldes bl.a., at vi ikke ved , om vi igen i år kan få et gratis juletræ. Der er også i 2020  

afsat flere penge til arbejdsgrupperne, hvilket bevirker, at der bl.a. kan indkøbes flere 

blomsterløg til Veksøs forskønnelse samt bruges midler til til kommunikation og formidling 

om Veksø Borgerlaug. Der er ligeledes afsat midler til et nyt formål, 

Genforeningsarrangementet. Der dog luft i vores økonomi til underskudddet. Deltagerne var 

enige i de foreslåede dispositioner, og der var enighed om, at det er vigtigt t anvende Veksø 

Borgerlaugs midler til relevante formål fremfor ”at spare op”. På den baggrund blev 

budgettet godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg af: 

Oldermand: Karen blev genvalgt. 

Oldermandssuppleant: Erik blev genvalgt. 

Kasserer: Marianne blev genvalgt. 

Sekretær: Ingrid blev genvalgt. 

Revisor: Finn blev genvalgt. 

Revisorsuppleant: Per blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

• Orientering om og drøftelse af forslag til Borgerlaugets Arbejdsplan for 2020-

2021 (var vedhæftet indkaldelsen) Borgerlauget  besluttede at være mere 

opsøgende, så de foreninger, som ikke har repræsentation i Borgerlauget 

(Gartnerhaven, Kelstedgård, Skibsted AB) også kan blive repræsenterede. 

• Udbygning af antallet af P-pladser ved Veksø Station er godkendt. Endeligt 

arbejdsprogram vedtages på næste møde i maj.  

• Næste møde i Borgerlauget er aftalt til at finde sted den 4.5.2020 men må evt. 

flyttes til den 11.5.2020. på grund af, at Karen muligvis vil være bortrejst. Karen 

giver besked, når sagen er afklaret. 

 



• Veksø Antenneforening har indkaldt til møde den 4.3.2020. Alle medlemmer 

opfordres til at deltage. Per vil gerne bede om materiale vedr. sagen samt 

oplysning om situationen for de af Borgerforeningens medlemmer, der ikke er 

medlemmer af Anttennetenneforening. 

• Materiale vedrørende ”Hundeskoven” er udsendt. Forslaget tages op som punkt 

på næste møde i maj. 

• Arbejdsgruppen vedrørende Genforeningsarrangementet afholder 

planlægningsmøde den 9.3.2020. Enkelte beslutninger vedrørende punkterne i 

programmet er allerede taget og aftalt. Egedal Kommune er ansøgt om 15.000 kr. 

fra den særlige fond til kulturelle formål. 

• Der etableres 2 kurser vedrørende brug af hjertestarter. Kurserne skal foregå den 

15.4.2020 i Krostuen, som er booket til formålet af Finn. Kurserne vil blive 

meldt ud med henblik på tilmelding. Det overvejes, om der skal være et ekstra 

tilbud om undervisning i forbindelse med Byfesten. 

• Vi tager sagen om ejendomsmæglernes opsætning af Til Salg skilte på 

grundejerforeningernes arealer op på næste møde i maj i Borgerlauget. Karen og 

Ingrid udarbejder i den anledning forslag til brev til ejendomsmæglerne. Det vil 

være godt, hvis medlemmerne i de respektive bestyrelser drøfter sagen om 

begrænsninger med hensyn til tidshorisont for for fjernelse af skiltene efter salg 

eller et eventuelt forbud og videregiver input til Karen og Ingrid.  

• Der er foreningsmøde den 26.2.2020 vedrørende Byfesten. 

• Roll-up info-tavle bliver alletiders. Karen arbejder videre med sagen.  

3.3.2020/IBay 

 

 

 

 

  

  


