
Repræsentantskabsmøde i Veksø Borgerlaug den 20. februar 2017 

Til stede: Ole Hovøre, Jan Grønhøj, Helle Esbensen, Helene R.Pedersen, Per 

Gudmundsen, Susanne Frölich, Marianne Lønning, Dorthe K.Hansen,  Benjamin 

Buemann, Henrik Falcke, Roland O.Rasmussen, Bjarke Larsen, Karen A.Forsting, 

Tasja Toft, Lizette Koefoed, Henrik Langholm, Erik L.Jørgensen, Jacob Sterling, Søren 

Andersen, Mogens Nielsen, Ingrid Bay 

 

Referat 

Oldermanden bød velkommen og foreslog en kort præsentationsrunde. 

1. Valg af dirigent 

Oldermanden foreslog oldermandssuppleanten Erik som dirigent, og han 

modtog valget med applaus. 

2. Valg af referent 

Ingrid blev foreslået som referent og blev valgt med applaus. 

3. Bestyrelsens beretning for 2016 – 2017 

Beretningen var udsendt og gav ikke anledning til kommentarer og blev 

herefter taget til efterretning. 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2016 

Regnskabet var udsendt til deltagerne. Regnskabet for 2016 blev enstemmigt 

godkendt. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017 og fastsættelse af 

kontingent – Borgerlaugets bestyrelse foreslår, at kontingentet øges fra 25 

kr. til 50 kr. pr. husstand 

Budgettet og kontingentforøgelsen blev enstemmigt godkendt. 

Kontingentforøgelsen har været genstand for drøftelse i Borgerlauget i 

næsten 1 år og forventes at være varslet i grundejerforeningerne, som efter 

planen tager sagen op på deres generalforsamlinger. 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget. 

7. Valg af: 

Oldermand  Jacob Sterling blev genvalgt 

Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen blev genvalgt 

Kasserer  Marianne Lønning blev genvalgt 

Sekretær  Ingrid Bay blev genvalgt 



Revisor  Finn Lustrup blev genvalgt (havde forlods givet 

tilsagn) 

Revisorsuppleant Michael Hilge blev ny revisorsuppleant (havde 

forlods givet tilsagn) 

8. Eventuelt 

Orientering om Borgerlaugets Arbejdsplan for 2015 – 2016 var udsendt og 

planerne om et nyt arbejdsprogram 

• Jacob orienterede kort om status quo for plan 2015/2016. Der arbejdes 

videre med den fremadrettede plan på førstkommende møde i 

Borgerlauget. 

• Der fremkom forslag om borde og bænke ved den nye multibane. Det 

undersøges om Idrætsforeningen betaler for møblerne. 

• Karen orienterede om arbejdet p.t. i skoleudvalget suppleret af Ole. 

Administrationen og politikerne vil undersøge mulighederne for en ny 

analyseproces, som på en gang skal spare penge og forbedre og 

optimere skoletilbuddet i kommunen. Ole orienterede om, at 

skoleudvalget indstiller, at processen stilles i bero/udskydes, da 

centerchefen for skoleområdet går på pension til maj og 2 skoleledere 

holder op. Når stillingerne er genbesatte genoptages sagen. ØU og 

Byrådet tager den endelige beslutning om forslaget. 

• Slagslunde Skole fylder p.t. meget i diskussionen om skolernes fremtid, 

og den problematik vil blive et af de store emner i dette (valg)år. 

• Næste møde i Borgerlauget er et ”spisemøde” og finder sted den 15. 

maj 2017 kl. 18.00 i mødelokalet Korshøj 135. Marianne undersøger om 

det er ledigt og bestiller mad. 
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