
Veksø Borgerlaug 

Repræsentantskabsmøde den 25. februar kl.18.00 – 21.30, Korshøj 135 

Referat 

1. Valg af dirigent 

Erik blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen var udsendt med en dags 

forsinkelse i forhold til vedtægten, hvorfor han måtte spørge forsamlingen, om de ville ac-

ceptere dette. Forsamlingen tilkendegav, at mødet skulle fortsætte, hvorefter Erik kunne 

meddele, at mødet var lovligt og beslutningsdygtigt. 

 

2. Valg af referent 

Ingrid blev valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning for 2018 – 2019 

Beretningen var forud for mødet blevet udsendt til alle mødedeltagere. Formanden havde 

yderligere bemærkninger om beretningen. 

 Arbejdet i Bylauget baserer sig på arbejdsgrupper. En af grupperne har som særom-

råde søen ved skolen, der repræsenterer et problem, hvis løsning må findes i samar-

bejde med kommunen. 

 Der snart premiere på en ny udgave af hjemmesiden. I samarbejde med Hans Erik vil 

Karen udarbejde en mail liste på kontaktpersoner. Årshjulet vil også blive opdateret. 

 Karen nævnte endvidere de forskellige planstrategimøder, kommunen har indbudt til 

samt udarbejdelse af høringssvar til kommunen. 

 Det var med stor glæde at Borgerlauget kunne erfare, at et af dets medlemmer Finn 

havde modtaget kanonkugleprisen. Det var meget velfortjent. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 

Marianne redegjorde for regnskabet, der forlods var udsendt til deltagerne. Regnskabet blev 

efterfølgende godkendt. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 

Marianne redegjorde for budgettet, der forlods var udsendt til deltagerne. 

 

Der var en kort drøftelse af muligheden for at afholde et EU valgmøde. Arbejdsgrupperne 

blev mindet om, at de godt måtte bruge af de afsatte midler. Der var en kort diskussion af 

nødvendigheden af og prisen for Borgerlaugets forsikringer. Der var overvejende stemning 

for, at Borgerlauget fortsat er forsikret, men at prisen selvfølgelig skal være fornuftig. Kim 

undersøger, om der kan findes en billigere løsning. Budgettet blev efterfølgende godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag. 

 



7. Valg  

Resulttatet fremgår af nedenstående: 

 

Oldermand Karen A. Forsting 

Oldermandssuppleant Erik Lykke Jørgensen 

Kasserer Marianne Lønning 

Sekretær Ingrid Bay 

Revisor Finn Lustrup 

Revisorsuppleant Tasja Toft 

 

8. Eventuelt 

 Orientering om og drøftelse af forslag til Borgerlaugets arbejdsplan 2019 – 2021. 

 Onsdag den 27. februar afholdes et koordinationsmøde for alle foreninger i Veksø. 

Fra Borgerlauget deltager Karen, foruden at Finn og Per også deltager som repræsen-

tant for andre foreninger. Her vil bl.a. et forslag om afholdelse af et EU-informati-

ons/vælgermøde blive drøftet, samt om præsentationen af foreningerne skal slås 

sammen med idrætsdagen for at sikre et større fremmøde. Herudover vil kommuni-

kationsindsatsen i og om Veksø blive drøftet, bl.a. i form af udarbejdelse af intro til 

nye borgere i Veksø i form af en folder ”Velkommen til nye borgere i Veksø”. 

 Pressemeddelelse vedrørende valg af ny oldermand sendes til Frederiksborg Amts-

avis og Lokalavisen Egedal. 

 Hjemmesiden er klar til at blive uploadet, Erik afklarer sammen med Karen de sidste 

detaljer. 

 Næste møde er den 13.5.2019 kl. 19.30, Korshøj 135. 

 

Til sidst skal der lyde en stor tak fra hele Veksø Borgerlaug til den tidligere oldermand Ja-

cob Sterling, som desværre ikke havde mulighed for at deltage i mødet. 

 

Karen fremhævede, at Jacob har ydet en kæmpe indsats i Veksø Borgerlaug, siden sin ind-

trædelse i først bestyrelsen og efterfølgende som oldermand fra 2013. På de indre linjer har 

Jacob gjort meget for at udvikle arbejdsformen i Borgerlauget, fx i relation til hvordan man 

drøfter emner og håndterer rollen som Veksøs talerør i høringer. Også udadtil har han gjort 

en stor indsats mht. synligheden af arbejdet i Borgerlauget, bl.a. via oprettelse af Borgerlau-

gets facebookside. Han har således spillet en stor rolle som koordinator og organisator og 

har på den måde bidraget til at omsætte idéer til en masse aktiviteter sammen med alle de 

gode kræfter i og omkring Veksø Borgerlaug, til glæde for hele byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til stede: 

Ole B. Hovøre, Brøndsted 

Helle Esbensen, Byrgesens Vænge 

Jens Kirkegaard, Skibstedgård 

Mogens Nielsen, Skibstedgård 

Karen A. Forsting, Skibsted 

Susanne Frølich, Troldholm II 

Michael Hilge, Kildebo 

Finn Lustrup, Kelsted 

Julie Sodemann, Troldholm 

Susanne Halberg, Troldholm 

Kim Laulund, Troldholm 

Tasja Toft, Bøgebakken 

Kitta Mouritzen, Veksø Sogns Borgerfoerning 

Per Gudmundsen, Veksø Sogns Borgerforening 

Ingrid Bay, Dyrehaven 

Erik Lykke Jørgensen, Lyspunktet 

Marianne Lønning, Troldholm 

? 

? 

 

 

 


