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REFERAT 

1. Valg af dirigent 

Erik blev valgt til dirigent. 

 

2. Valg af referent 

Ingrid blev valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Den skriftlige beretning var udsendt på mail til mødedeltagerne den 22.2.2018. 

Oldermanden gennemgik den i korte træk: 

Bestyrelsens arbejde er ført up-to date, facebook og hjemmeside er alle blevet opdateret. 

I forbindelse med høringsprocedure vedrørende Kommuneplanen har Borgerlauget 

kvitteret med høringssvar. 

Vælgermødet var velbesøgt, aktuelle emner blev drøftet, alt i alt et fint arrangement. 

Vi er i dialog med kommunen om Trafikplanen, og det har indtil videre medført, at der er 

kommet lys i gadelamper på udvalgte steder. (se referat fra Borgerlaugsmøde den 

22.1.2018) 

Med hensyn til projektet forskønnelse af Veksø kan meddeles, at Arbejdsgruppen stadig 

arbejder med nedgravning af blomsterløg, der nu udgøres af en blanding af indsamlede og 

indkøbte løg. Finn er tovholder. 

Det har vist sig, at Arbejdsgruppen vedrørende genoprettelse af søen ved skolen har 

påtaget sig et sisyfosarbejde. Sagen har været drøftet i Brøns Mose udvalget, men 

kommunens repræsentant Michael Øllgaards ansættelsesophør pr. 1.4. har sat sagen 

midlertidigt i bero. 

Affaldsdagen i 2017 indbragte 45 kg skrald imod 2016, hvor der kunne indsamles ca. 105 

kg. Per oplyser, at næste affaldsindsamling finder sted den 22.4. og opfordrer så mange 

som muligt til at deltage. 

Kvindeegen og Kvindeegens datter ser begge ud til at klare sig fint. På sigt skal Kvindeegen 

have fjernet lidt grene, så faconen på kronen bliver flot. 

Økonomien ser fin ud, hvilket skyldes kontingentforhøjelsen. 

Der var fra deltagerne intet ønske om yderligere  uddybninger. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet var forlods udsendt til mødedeltagerne. 

Marianne redegjorde for de enkelte poster. 



Der var ingen spørgsmål fra mødedeltagerne. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet var forlods udsendt til mødedeltagerne. 

Marianne redegjorde for budgettet. 

Forslaget om uændret kontingentsats blev vedtaget. 

Der var ingen spørgsmål fra mødedeltagerne. 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 

 

7. Valg til diverse tillidsposter 

Oldermand Jacob blev genvalgt 

Oldermandssuppleant Erik blev genvalgt 

Kasserer Marianne blev genvalgt 

sekretær Ingrid blev genvalgt 

revisor Finn blev genvalgt 

revisorsuppleant Bjarke blev genvalgt 

 

8. Eventuelt 

• Der er varslet dialogmøde om kommunens udvikling den 13.3.2018 kl. 18.00, 

tilmelding senest den 7.3. Karen F. og Roland forsøger at deltage.  

• Introdag for nye og gamle borgere i Veksø I veksø Sognehus den 8.4.2018 kl. 14.00 

– 16.00 

• Næste møde er et spisemøde. Det finder sted den 14.5.2018 kl. 18.00, Korshøj 135. 

Marianne bestiller maden, Erik sørger for drikkevarer og servietter. 

• Første møde efter sommerferien bliver den 28.8.2018. 
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Borgerforeningen Per Gudmundsen, Kitta Mouritzen  og Helene 
Pedersen 

Brøndsted Ole Hovøre afbud 

Byrgesens Vænge Helle Esbensen 

Bøgebakken Tasja Toft og Bjarke Larsen 

Dyrehaven Ingrid Bay (referent) 

Gartnerhaven  Majken Rømer ikke tilstede  

Kelsted Finn Lustrup 

Kelstedgård  

Kildebo Mikael Hilge 

Lyspunktet Erik Lykke Jørgensen (oldermandssuppleant) 

Skibsted (AB) 
 

Skibsted (GR) Karen Forsting  

Skibstedgård Roland Rasmussen og Mogens Nielsen 

Troldholm Lizette Koefoed (afbud), Kim Laulund, 
Susanne Halberg 

Troldholm II Susanne Frølich afbud, Henrik Falche, 
Benjamin Buemann 

Troldholm III Karen Bøgh Christensen 

Veksølund Søren Andersen ikke tilstede 

Oldermand Jacob Sterling 

Kasserer Marianne Lønning 

  

 

 

  


