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== Men nu skal det blive anderledes, sagde Holger Knudby på den stiftende

generalforsamling i beboerforeningen
På et velbesøgt møde i Den lille

Skole på Skovbovænget er beboer-

foreningen »Egebjergklubben« ble-

vet stiftet i et forsøg på at sam-

le de spredte udslag af initiativ,

der har været i sommerens løb. Al-

lerede fra starten har man en kas-

sebeholdning, nemlig overskuddet

fra, beboerfesten, og man har flere

aftenskolehold i gang på den ny

Egebjergskole.
På den stiftende generalforsam-

ling blev der budt velkommen af

Ahlgren Olsen, og det langvarige
møde blev ledet af Hvidkær Jo-

hansen.

Holger Knudby og J. Jappe rede-

gjorde for baggrunden for beboer-

foreningens start og skitserede dens

fremtidige virke, lige som de frem-

lagde et gennemarbejdet udkast til

vedtægter.
Egebjergklubbens virkeområde er

identisk med de seks grundejerfor-
eningsområder: Skovbo, Egebjerg-
høj, Pilehøj, Agesdal, Egebjerglund
Nord og Syd.

Til bestyrelsen valgtes: Lis Gyl-
ling, Tranemøosevej 58, J. Jappe,
Egebjergvej 100 A, Holger Knudby,

Lerholmvej 6, Alice Thomsen,

Brøndermosevej 2, Ahlgren Olsen,
Rydtoften 22, fru Østergaard Han-

sen, Kastebjergvej 20 A, Egon An-

dersen, Udbakken 18, Flemming
Adrian, Kærvænget 13, og Poul

Quist Nielsen, Udbakken 24 A.

Udnytter vi mulighederne
På denne stiftende generalfor-

samling fremkom journalist Holger
Knudby med et. oplæg, som vi tror

kan sætte mange tanker i gang, og-

så andre steder i kommunen, hvor-

for vi her bringer et væsentligt
afsnit:

— Når man bor i det storkøben-
havnske område, får man nemt så-

dan en halvbevidst indstilling om,

at en lille landsby eller måske sta-

tionsby ude på den jyske hede mel-

lem Herning og Holstebro er et øde

og trist sted, at vi må beklage de

mennesker, der er henvist til at hen-

slæbe deres liv i sådanne omgivel-
ser, der ganske mangler storbyens
faciliteter!

Hvis man alene tænker på den

ene gang om året eller hvert andet

år, forældrene tager børnene ved

hånden og ofrer en formue på at

tage i Zoologisk Have eller tage på
"Tøjhusmuseet, eller går i folketin-

gets tilhørerloge, eller til landskam-

i idrætsparken, ja, så er det na-

turligvis rigtigt, at vi har mulighe-
der, som vore landsmænd i det vil

de vesten må undvære.
p

Men vender vi os til den daglige
tilværelses tummerum og ser på,
hvilke nære muligheder og tilbud,
vi har — og hvordan vi udnytter
de muligheder — så er det lige før,
vi her på Egebjerg bliver stemplet
som de dårligst stillede i hele lan-

det.

Et eksempel.
Lad mig tage et eksempel: AU-

LUM, er enlille by på 1500 menne-

sker -—— midtvejs mellem Herning

og Holstebro. Altså samme befolk-

ningsgrundlag som Egebjerg-områ-
det.

I Aulum har friluftsbadet 50 års

jubilæum om to år, og inden da står
endnu tre bassiner med internatio-

nale mål færdige. To af dem over-

dækkede til helårsbrug. Man har en

dejlig stor park med en offentlig le-

geplads. Man har et dejligt biblio-

tek, hvor en vaks bibliotekar sørger

for, at bognyhederne er til låns,

netop når de har nyhedens interes-

se. Man har naturligvis i mange år

haft et til realafdeling fuldt udbyg-
get skolevæsen, der ifølge sagens

natur har kørt med meget lave klas-

sekvotienter i forhold til vore 30

elevers klasser.

I Aulum er der en aftenskole med

en meget lang række undervisnings-
hold i for eksempel sprog, mange

interessegrupper og studiekredse.

Der er også en fritidsklub for de

unge, og i nogle gamle skolebygnin-

ger har et kunstnerpar indrettet

et aktiv-center for børn. Her spilles
bl. a. mime-teater og almindeligt
børneteater.

Alt det har man.

Aulum er også et almindeligt ek-

sempel på det foreningsliv, som

Danmark er berømt for i udlandet.

Med efterhånden nogen erfaring i

dansk foreningsliv tror jeg nok,

jeg tør sige, at den rigtigste formu-

lering ville være: Danmark er rig

på mere eller mindre aktive besty-
relser med nange passive medlem-

mer.

De 1500 mennesker i Aulum kan

vælge mellem et hav af foreninger:

idrætsklub, borger- og håndværker-

forening, ungdomsforening, KFUM

og K, husholdningsforening for blot

at nævne de største. Idrætsklubben
har flere drengehold og flere vok-

senhold i fodboldtjrneringer, både
herre- øg damehold i håndboldturne-

ringer, badminton- og svømmetur-

neringer.

Jeg tror, at det for mange dren-

ge og unge ville være morsom-

mere og mere tilfredsstillende at

være på Egebjergs førstehold i

serie 17%, eller hvad det nu kan

blive, end en af de dårligste på
7. hold. Det gamle olympiske mot-

to, at det gælder cm at deltage
og ikke om at vinde, gælder og-

så os.

Man ønsker sig en biograf i Au-

lum — for øjeblikket kommer kun

en rejsebiograf hver 14. dag og vi-

ser spillefilm i hotellets sal — ja,
for der er jo også hotel med re-

stauration og billiard.

Mennesker, der har boet hele de-

res liv i Aulum, skal naturligvis hel-
ler ikke tvangsforflyttes til et an-

det miljø, når de bliver gamle. Man

har selv alderdomshjem og folke-

pensionistboliger. I øvrigt arrange-
res der mange hyggeeftermiddage
for de ældre med hobbybeskæfti-
gelser, kaffe og underholdning.

At man har planer om en golf-
bane, nævner jeg kun i en parentes. ]

Samme antal mennesker.

Jeg ved godt, at sammenlignin-
gen mellem Aulum og Egebjerg hal-

ter på enkelte områder, men ikke

på de væsentligste: Begge steder

er der ca. 1500 mennesker samlet i

en fælles og afgrænset geografisk
enhed. Det ene sted bogstavelig talt

vælter man rundt i tilbud og er ak-

tiviseret i mere end én ting ud over

sit daglige arbejde. — I det andet

område har beboerne bogstavelig
taget nul tilbud i den geografiske
nærhed. Vi er et forsømt hjørne af

en stor københavnsk udviklingskom-
mune, og det har vi lidt under.

Men der kan rådes bod på det,

og vores helt acceptable undskyld-
ning har været, at området først i

løbet af de senere år overhovedet

er blevet udbygget til et samlet hel-

årsbeboet bykvarter. Men undskyld-

Ballerup Måløv Avis

ningen gælder ikke længere, og stif-

telsen af en beboerklub bør være det

første svar på fortidens forsyndelser.
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