
Veksø Borgerlaugs Repræsentantskabsmøde den 22. februar 2016 kl. 18.00 – ca. 

21.00 

Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø 

Referat 

Til stede Borgerforeningen Per Gudmundsen og Helene Pedersen 

 Brøndsted  Ole Hovøre 

 Dyrehaven  Ingrid Bay 

 Gartnerhaven  Jan Grønhøj 

 Kelsted  Finn Lustrup 

 Kildebo  Michael Hilge 

 Lyspunktet  Erik Lykke Jørgensen 

 Skibsted (GR)  Henrik Arngrimson og Per Hansen 

 Troldholm  Lizette Koefoed 

 Troldholm II  Benjamin Buemann, Henrik Falcke og Suzanne Fröhlich 

 Troldhom  III  Pia Herlin og Jan Herlin 

 Veksølund  Søren Andersen 

 Oldermand  Jacob Sterling 

 Kasserer  Marianne S. Lønning 

Fravær Byrgesens vænge, Bøgebakken, Skibstedgård 

Vakant Keldstedgård 

 

1. Valg af dirigent 

Erik Lykke Jørgensen blev foreslået, og blev enstemmigt valgt til posten. Dirigenten kunne herefter 

konstatere, at mødeindkaldelsen ikke var rettidigt udsendt, hvorefter repræsentantskabets 

mødedeltagere blev spurgt, om de havde indsigelser til dagsordenen, og om de ville indvilge i 

mødets afholdelse. Der var tilslutning til at gennemføre mødet. 

2. Valg af referent 

Ingrid Bay blev valgt som referent. 

 

 

 

 

 

 



3. Bestyrelsens beretning for 2015 – 2016  

Beretningen indledtes med, at oldermanden på alles vegne udtalte mindeord om Karen Svahn og 

hendes engagerede virke i Veksø. 

Beretningen var forlods udsendt til mødedeltagerne. Formanden gennemgik ganske kort indholdet 

og gjorde i den forbindelse opmærksom på endnu et udvalg, der var opstået, nemlig 

Forskønnelsesudvalget. 

Trafikudvalget er blevet aktiveret. 

Det er meget glædeligt, at flere hundrede følger Borgerlaugets aktiviteter på face-book. 

Borgerlaugets hjemmeside har været udsat for hacker-angreb, men skulle nu være i orden. 

Borgerlauget havde haft møde med 7 af Veksøs foreninger og institutioner, og man færdiggjorde i 

den anledning årshjulet for begivenheder i Veksø. Der gøres opmærksom på, at årshjulet skal 

opdateres af alle foreninger. 

Kenneth fra Rema fik som påskønnelse for sin hjælpsomhed og sit engagement overrakt 

Kanonkugleprisen for i år. 

Samarbejdet med Egedal Kommune går lidt trægt. 

Det var en stor glæde, at Veksø Skole endnu en gang blev reddet i forbindelse med budget 

behandlingerne. 

Det flotte arrangement i forbindelse med ”Kvindegens datter” var en af årshjulets stjerner. Selv 

solen smilede mildt ned over deltagerne den dag. 

Søen (eller branddammen ) ved skolen er ved at blive saneret. Det hårde vejr og de slemme storme 

banede vejen for en nødvendig oprydning i forbindelse med den påtænkte sanering, som vil finde 

sted, så snart årstiden tillader det. 

Vi ser frem til yderligere forbedringer vedrørende Veksøs vedligeholdelse. 

Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger: 

- Brøns Mose kræver genopretning. I forbindelse med hærværk og vinterens storme kræves der 

oprydning. Det er ærgerligt, at beslutninger, der træffes i forbindelse med møder med Egedal 

Kommune, ikke effektueres fra deres side. 

Der var ikke yderligere kommentarer, og beretningen blev vedtaget. 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2015 

Regnskabet var udsendt til mødedeltagerne og blev også omdelt på mødet. Kassereren forklarede, 

at det samlede kontingentbeløb varierede i forhold til 2014 p.g.a. antal medlemmer i 

Borgerforeningen. Der var med bestyrelsens billigelse blevet overført et stort beløb fra 

arbejdsgruppernes dispositionssum til andet formål. Beløbet var blevet brugt bl.a. til 

arrangementer i forbindelse med ”Kvindegens datter”. 

Regnskabet blev godkendt og vedtaget. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016 og fastsættelse af kontingent 

Budgettet for 2016 var udsendt til mødeltagerne og blev også omdelt på mødet. 

Aktiviteter i arbejdsgrupperne er tildelt 5.000 kr., men midlerne kan overføres til andre formål, hvis 

bestyrelsen ønsker det. 

Der blev stillet spørgsmål om bankgebyrerne, og kassereren kunne fortælle, at de er stærkt 

reducerede i forhold til tidligere, hvor man benyttede en anden bank. 

Under fastsættelse af kontingent foreslog Ole Hovøre at sætte kontingentet op til 50 kr. pr. bolig. 

Efter en livlig debat ønskede Ole Hovøre at trække sit forslag tilbage, idet det blev aftalt, at 

forslaget skulle behandles på førstkommende Borgerlaugsmøde m.h.p. et enigt forslag om hævelse 



af kontingentet fra 2017. Det vil give repræsentanterne tid til at bringe sagen op i de enkelte 

foreninger og forberede behørig argumentation. 

Hermed blev budgettet godkendt og vedtaget, idet kontingentet for 2016 er uændret. 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag. 

7. Valg 

Følgende blev valgt: 

Oldermand  Jacob Sterling 

Oldermand suppleant Erik Lykke Jørgensen 

Kasserer  Marianne S. Lønning 

Sekretær  Ingrid Bay 

Revisor  Finn Lustrup 

Revisor suppleant  Per Hansen 

8. Eventuelt 

Orientering om Borgerlaugets arbejdsprogram og fokusområder er udsendt. 

Der var desuden følgende kommentarer: 

Der blev givet udtryk for, at ”Kvindeegens datter” er i en sørgelig forfatning, men bør blive stående. 

Man vil forhøre Materielgården, om hvordan skaderne på træet kan udbedres, og sagen vil blive 

taget op på næste møde. 

Finn og Pia orienterede om arbejdet i forskønnelsesgruppen. Indtil videre er det aftalt med Rema, 

at de gerne vil modtage folks ”aflagte” påske/pinseliljeløg og opbevare dem, indtil de kan lægges i 

jorden til efteråret. Opslag om det gode forslag også på hjemmesiden. 

Forslag om en ukrudtslugedag på byens fortove o.a. fællesarealer, altsammen i forskønnelsens 

navn tages med på møde. 

Næste møde finder sted den 9.5.2016 kl. 18.00, da det også er et spisemøde. 

 

Punkter til næste møde: 

- Opretning af Brøns Mose 

- Hævelse af kontingentet fra 2017 

- ”Kvindegens datter” – hvad skal der gøres 

- Ukrudtslugedag 

28.2.2016/IBay 


