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KALENDEREN  2005 i Fælleshuset v/WB 
 
21/03  Øl & Vin holder møde 
24/03  Skærtorsdag er udlejet 
02/04  Egebjergklubben holder møde 
04/04  Blomstervennerne holder møde 
29/04  Billiard holder møde 
05/05  Kristi himmelfartsdag er udlejet 
07/05  Sportsklub, turnering og fest 
 
Generalforsamlinger i Fælleshuset: 
29/03  G/F Egebjerglund-Syd 
31/03  G/F Egebjerghøj 
07/04  G/FTranemosen 
14/04  G/F Pilehøj 
03/05  G/F Gadehusene 
 
Beboerannoncer 
Sommerhus på Sejerø udlejes 
Lille landejendom med mange faciliteter og 
fredelige omgivelser med stor have udlejes. 
1 uge i højsæson: 2.500,-Se billeder, priser 
mv. på WWW.mengelsgaard.tk 
Tlf. 4468 0648 
 
HUSK Åben Have arrangement 29. maj 
HUSK Grønlands foredrag. Se bagsiden 
 
Debat om bredbånd på nettet ?? 
Bredbåndsgruppen har – på forsøgsbasis – oprettet 
en debatside, hvor man kan give sin mening om 
sagen til kende. Brug: 
www.egebjerglund-syd.dk/ 
bredbåndssider/debat.htm 
 

EGEBJERGBLADET 
 
Sidste frist for stof til bladet:  11. april 
Send evt til Jappe@FIJ.DK 
 
Bladet uddeles:23. og 24. april  
 
Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 
Til anvendelse på hjemmesiden og/eller et 
festskrift er bestyrelsen interesseret i at 
samle materiale med relation til foreningens 
historie.  
   Vi vil derfor meget gerne høre fra de, der 
måtte ligge inden med  relevante tekster, 
billeder eller kort, som vi kan låne til formålet. 
Materialet vil naturligvis blive leveret tilbage, 
så snart vi har fået det kopieret/indscannet 
   Send en e-mail til n@henrikjensen.dk eller 
ring til mobil 60 17 19 53 
 
Egebjerg Sportsklub 
opfordrer nye som gamle Egebjergborgere til 
at dyrke lidt badminton hos os. Vi dyrker 
idrætten i gode rammer. 
Om sommeren dyrker vi også fodbold oppe 
ved Skovmarksskolen, ca. fra 1. maj til midt i 
august. Henvendelse kan ske til mig: 
Frank Aabaad tlf 4468 6468 / 2217 1454. 
 
Klik ind på Egebjergklubbens hjemmeside  
WWW.Egebjergklubben.DK 
Måske er der nyt ! 
 

Grundejerforeningen 
Aagesdal  

Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 
den 18. maj kl. 1930  i  
Egebjerg Fælleshuset  

Agernhaven 8. 
Dagsorden: 

Valg af dirigent 
Protokol og beretning 

Regnskab 
Indkomne forslag 

Kontingent / Budget 
Valg: Kasserer, 1. Repræsentant 

2 suppleanter, 1 Revisor,   
1 revisorsuppleant  

Eventuelt 
Efter generalforsamlingen bydes på et let 

traktement 
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TO  LOKALE KUNSTNERE UDSTILLER I EGEBJERG
DOROTHY WESTERGAARD er Værløse-
borger, men er født og opvokset i England. Hun 
tog en klassisk kunstuddannelse i London, hvor 
hun som ung kunstner også har udstillet flere 
steder. Siden har hun holdt flere udstillinger på 
Sjælland, bl.a hos Funding Stenkunst på Øster-
bro, på Farum Museer og Arkiver, på Skibby 
Rådhus samt, senest, på Skovlundegaard og 
Skovlunde Medborgerhus. 

Dorothy Westergaards motiver omfatter bl.a 
portrætter og landskaber i Skandinavien, England 
og Frankrig. Materialerne er som regel oliepastel 
eller akvarel, som egner sig til udendørs arbejde. 

 
Hun skriver: ” Jeg arbejder nu med nye ideer og 
form, som er direkte knyttet til bevægelser i 
naturen, portrætter, menneskekroppen, kirker, 
blomster, træer og folks huse og bondegårde.” 

AGNETE ELKJÆR LAURSEN er tingfinder og 
autodidakt, bosat i Egebjerg. Læserne husker 
måske en omtale af hende i “Kig og Lyt” i oktober 
2004, i forbindelse med en udstilling på 
Pædagogisk Center i  Skovlunde. Først som  
pensionist er hun begyndt at lave sine små  
kunstværker, der består af finurlige collager og 
højaktuelle smykker lavet af alverdens ting og  

 
sager. Hun samler “dimser og dingenoter”, som 
hun finder på loppemarkeder, i containere eller på 
gaden. Disse får nyt liv i hendes hænder, ofte i 
overraskende sammensætninger. 

Ved udstillingen vil Agnete Elkjær Laursen være 
til stede en del af tiden, hvor hun vil  arbejde med 
sine materialer og remedier. 

Udstillingen finder sted i Glashuset, Agern-
skrænten 33, Egebjerg, lørdag den 2. og søndag 
den 3. april, begge dage fra kl. 13.00 til kl. 17.00.  
Arrangører er Egebjerg Kunstforening.  
Gratis adgang. 
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Fælleshuset generalforsamling 24.02.05 
Formandens beretning 
   I november lykkedes det endelig at få den nye 
lejekontrakt på plads. Lejen er blevet fastsat til 
3000,- kr. pr. måned samt afregning af el. Lejen 
reguleres med 3% årligt og kontrakten løber i 5 år 
altså til 31.10.09. 
   Da vi nu skal betale el efter forbrug, har vi 
løbende aflæst måleren. Og den løber hurtigt. I 
november og december havde vi et forbrug på i alt 
6655 kw hvilket svarer til næsten 10.000 kr. 
   I februar 2004 havde vi det sædvanlige møde 
med interesseforeninger, hvor vi måtte varsle 
lejeforhøjelser over hele linjen, da vi slet ikke 
vidste noget om udfaldet af kontrakten med 
kommunen. Vi håber at kunne fastholde 
lejepriserne i 2005. 
   Vi var også nødsaget til at hæve udlejnings-
priserne til private. Nu koster f.eks. en 
lørdagsudlejning 1300 kr. mod tidligere 1100 kr.           
Man har dog mulighed for at forlænge med en 
ekstra dag mod betaling af 800 kr. ekstra.  
   Til gengæld er det slut med at få lov til at 
komme søndag og rydde op og gøre rent, hvis 
huset ikke er udlejet. Det er simpelt for dyrt i 
varme Jeg vil ikke komme nærmere ind på  
 
 
 
 
 

 
 
lejepriserne i øvrigt, da disse priser jævnligt står i 
Egebjergbladet.  
   Den 13. juni havde vi store rengøringsdag. Vi 
havde skriftligt opfordret alle interesseforenin-
gerne til at stille med 1-2 personer pr. forening.         
Alligevel kniber det med noget opbakning.       
Interesseforeninger er trods alt brugere af huset, 
og burde vel også være interesseret i, at vores hus 
fremstår pænt og rent. Da vi var så få, nåede vi 
heller ikke alt det vi havde planlagt. Men trods alt 
tak for hjælpfral Egebjergklubben, Gourmetklub, 
Bridge, Øl&vin samt Blomstervennerne.  
   Ud over store rengøringdag sker der også 
løbende vedligeholdelse. Gulvene har igen i år 
fået den helt store behandling. Vi har også måtte 
udskifte et par køkkenlåger efter et mindre uheld. 
Og så har kommunen jo asfalteret parkerings-
pladsen. Vi har også fået repareret taget, men det 
blev ikke gjort ordentlig færdigt i første omgang.    
Det har  kostet mange telefonopringninger for at 
få kommunen ud af start-hullerne.  
   Først da det regnede ned skete der noget, men 
nu skulle det være færdigt. 
 
 
 
 
 
   Vi har jævnligt problemer med 
grundejerforeninger, for at få dem til at betale de 
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   Vi har jævnligt problemer med grundejer-
foreninger, for at få dem til at betale de 25 kr. pr. 
medlem til husets drift.  
   I år måtte vi simpelt meddele en bestemt 
grundejerforening, at de ikke kunne benytte huset, 
før de havde betalt. Og det var endda efter flere 
rykkere.  
   Men det er et meget stort irritationsmoment at 
skulle rykke for penge. Trods alt er det et friviligt 
stykke arbejde bestyrelsen har påtaget sig. Jeg ved 
at Egebjergklubbens kasserer også har haft 
problemer med at kradse penge ind, både fra 
grundejerforeninger og annoncører i bladet. 
 
Jan Tegner 
 
Valg 
Den siddende bestyrelse i Fælleshuset: 
 
Jan Tegner, formand, Ole Bech, kasserer 
samt, William Bierregard,  Bjørn Kraglund og 
Lis Folke Christensen blev genvalgt. 
 
De to revisorer, Jytte Kraglund og Andreas Abirz 
samt revisorsuppleant Lene Jensen blev også 
genvalgt 
 

 

Årets tal i Fælleshuset 
 
Indtægter 
 
Interesseforeningerne 20.025 
Grundejerforeningerne 18.275 
Udlejning til private 53.700 
Udlejning til FOF 11.550 
Øvrige indtægter      244 
I alt indtægter                 103.794 
 
Udgifter 
 
Husleje  59.000 
A conto varme   4.600 
Container & rengøring 30.382 
Vedligeholdelse og 
Fornyelser    4.988 
Forsikring       386 
Diverse udgifter   5.697 
 
I alt udgifter                    105.053 
 
Årets underskud 
(105.053 – 103.794)    1.259  
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Referat af generalforsamlingen i Egebjerg 
Fælleshus d. 24.2.05 
Punkt 1: 
Hans Østergaard blev valgt som dirigent 
Punkt 2: 
Formand Jan Tegner kunne i sin beretning fortælle 
at forhandlingerne med Kommunen og 
Fællesvirket havde taget lang tid men kontrakten 
var endelig faldet på plads. Vi beholder de 
lejepriser der blev fastsat i foråret.  
Vi holder øje med el-forbruget og har skruet en 
smule ned for varmen. Der havde ikke været 
100% tilslutning fra Interesseforeningerne til 
”Store Rengørings-dag”  Men tak til alle der kom. 
Der har været løbende vedligehold af tag og p-
plads.   
Vi har en grundejerforeningen der er lidt træge 
med betaling af tilskud. 
Beretningen blev debatteret.  Der blev spurgt om 
den store radiator i b-lokalet virker.  
Indlæggelse af gas varme i huset er på kommu-
nens ”anlægsønsker” men der er ikke råd p.t.!   
En spørger ville vide, hvad forskellen er på 
Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshus.  
§ 2 blev læst op: Foreningens formål er – på 
vegne af Beboerforeningen Egebjergklubben – at 
 

 

drive lokalerne, Agernhaven 8, som kommunen 
udlejer til Beboerforeningen Egebjergklubben.  
Beretningen blev godkendt. 
Punkt 3: 
Ole Beck gennemgik det udleverede regnskab 
samt budget. Der blev spurgt til telefonen i 
depotet, om vi har vi brug for denne dyre post 
taget i betragtning at så mange ejer en 
mobiltelefon. Bestyrelsen har vedtaget en prøvetid 
på tre måneder (slutter 28.02) og telefonen ville 
sandsynligvis blive taget ned. Forsikringen deles 
med Egebjergklubben, de har bude, vi har 
rengøringshjælp og husbestyrer. 
Både regnskab og budget blev godkendt 
Punkt 4: 
Der var ingen indkomne forslag. 
Punkt 5: 
Hele bestyrelsen var villig til genvalg og blev det! 
Punkt 6: 
Revisorer og suppleanter var villige til genvalg og 
blev det! 
Punkt 7: 
Under eventuelt blev der talt en hel del om 
fordelen ved gas varme. Til slut takkede 
formanden dirigenten for et fint udført hverv. 
På bestyrelsens vegne                      Lis Folke 
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        Indkaldelse til generalforsamling i 
Foreningen til Pinsens bevarelse 

den 15. maj kl.14 
på bålpladsen i vores herlige forårsklædte skov. 
 

Inden selve generalforsamlingen skal vi som 
sædvanligt hygge os med den medbragte mad og 
dertil hørende drikkevarer. 
Pak frokostkurven, tag tæppe og/eller klapstole og 
evt. bord med og vær ved indgangen til skoven 
(Ved Skovgærdet) kl. 12. Herfra går vi samlet til 
bålpladsen og slår os ned. Kl. 14 er så 
generalforsamlingstid med valg af præsident, 
ordensmarskal og skriver.Skoven er stor, og der er 
derfor plads til mange flere medlemmer i 
Foreningen. Derfor en opfordring til 
medlemmerne: Tag familie, venner, naboer osv. 
med i skoven den 15. maj, så de kan se, hvem og 
hvad Foreningen til Pinsens bevarelse er. Måske 
får de lyst til at blive medlemmer! 
På gensyn den 15. maj.  La Presidente   
  
Hvem og hvad er  
Foreningen til Pinsens bevarelse 
Foreningen, der blev stiftet den 30. maj 1993,  er  
  

 
 
 

en flok glade mennesker, som 1. Pinsedag samles 
for sammen at hygge sig nogle timer sig i vores 
dejlige skov. 
Kl. 12 er alle (forhåbentlig) ankommet til lågen 
”Ved Skovgærdet”. Herfra går turen ned til 
bålpladsen, hvor vi slår os ned for at nyde, hvad 
der nu har sneget sig med i frokostkurven i form 
af fast og flydende næring. 
Kl. 14 er alle tilstrækkeligt forsynet og venter 
spændt på, at generalforsamlingen går i gang. 
Efter præsidentens alenlange beretning er der valg 
af præsident, ordensmarskal og skriver. Det er 
også på dette tidspunkt, at nye medlemmer 
optages. 
Foreningen til Pinsens bevarelse en kontingentfri 
forening med kun én forpligtelse, nemlig at 
medlemmerne skal melde afbud enten til et andet 
medlem, til ordensmarskallen, til skriveren eller 
præsidenten. Fravær 2 år i træk uden afbud 
betyder eksklusion, men det skal ikke tages så 
alvorligt. Man kan altid blive medlem igen. 
På gensyn til nuværende og kommende 
medlemmer den 15. maj kl. 12 ved lågen. 
la Presidente 
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Egebjergklubbens generalforssamling: 
Formandens beretning for 2004 
Traditionen tro startede året med fastelavnsfesten 
for især børnene og ikke mindre end 73 købte 
børnebilletter, som inkluderede en stor godtepose. 
Med de voksne var vi oppe på omkring 100 
mennesker som fyldte Fælleshuset og da det ene 
rum kun blev brugt til tøndeslagning var der 
trængsel omkring bordene selvom vi havde lånt 
Billard lokalet til rygerne, så børnene undgik 
tobaksrøgen. 
For at tilgodese alle aldersklasser blev der brugt 5 
tønder som skulle slås ned. I 2003 var tønden  for 
de 0 - 4 årige i 2003 lidt svær at få kål på, hvilket 
vi tog højde for i år med en anden type, så det 
varede ikke længe før den var slået ned. 
Som noget nyt uddelte vi godteposerne efter at de 
små havde nedlagt tønderne. Børnene fik også 
deres konge- samt dronningekroner samt ris efter 
hver tønde. Det virkede som en god ide med disse 
nye tiltag.  Jeg vil også sige at uden velvillig 
assistance vedrørende salg af billetter til 
arrangementet  fra Egebjerg Grill og Pizzabar, 
Egebjergvej, ville vi få et problem med 
billetsalget. Så jeg vil herved rette en tak til ejeren 
for hjælpen. 
Som en tak for det arbejde, som bestyrelsen med 
suppleanter lægger i Egebjergklubben, bliver der 
arrangeret en bestyrelses fest, hvor også de 
pårørendes koner/mænd er med. Der kan dog også 
inviteres personer som bestyrelsen mener har 
udført et ekstra stort arbejde for Egebjergklubben. 
I år startede festen med en rundvisning  i det indre 
Kbh. ledet af Bent Karuse. Derefter mødtes man i 
Fælleshuset, hvor der var dækket op med 
KINESISK mad samt vine m. v.  Desværre var jeg 
ikke med selv, men jeg har hørt at den holdt længe 
ud, så mon ikke jeg må sige at festen var god. 
I starten af året fik vi en henvendelse fra den nye 
kunstforening fra Egebjerggårdområdet om et 
tilskud vedrørende materialer til en børne- 
maleaften. Vi bevilligede 500 kr. Vi mente det var  
et godt formål. 
Igen i år forsøgte vi os med en Skt. Hans 
familieaften. Vi indbød alle til en fælles grill-
aften, hvor man købte en billet til en ca. 200 g bøf 
med tilbehør og børnene fik så gratis pølser med 
brød. Der  mødte kun 24 personer op, et absolut 
minimum, men de der var der fik da en god aften 
ud af det. Her  vil jeg især takke Bent og Gunhild 
Ahlgren for at de med meget kort varsel overtog 
arrangementet, da det meste af bestyrelsen var 
forhindret i at møde op. 

Eftermiddagsklubben havde ansøgt om et tilskud 
til en bustur, for også at komme lidt ud i naturen 
og se noget andet end det hjemlige. Vi syntes at 
ideen var god og bevilligede 1500 kr.  Jeg var selv 
med og kan sige at alle havde en rigtig god dag 
med mange dejlige indtryk, så måske skal vi 
overveje dette tiltag endnu en gang. 
Medio 2004 etablerede Egebjergklubben sin egen 
hjemmmeside www.egebjergklubben.dk Her 
skulle det være muligt at finde de fremtidige 
arrangementer, samt billeder og omtale fra de 
forudgående arrangementer.  Jeg vil ikke sige,  at 
siden er meget brugt, men det er måske fordi den 
ikke er kendt nok endnu, så prøv at gå ind på den 
og se, om det er noget I kan brug. 
SSP familiemarked havde et arrangement mel lem 
murene og havde henvendt sig til os om et 
eventuelt tilskud til arrangementet og vi 
bevilligede 500 kr.  men vi vil nu godt se et 
regnskab. (Det er nu kommet  red.)  
Så havde Egebjergklubben jo 35 års fødselsdag og 
bestyrelsen ville bruge nogle penge på den. Der 
blev afholdt en fødselsdagsfest søndag den 26. 
sep. med  gratis pizza, øl, vand og vin til alle 
fremmødte. Der kom vel 50 til 80, men da  
nogle kom og andre gik hele tiden var det svært at 
sætte et nøjagtigt tal på hvor mange der besøgte 
os. 
megen morskab og glæde for både børnene og de 
voksne. 
Det årlige Banko blev afholdt den 1. torsdag i 
november, desværre var der et tilbagefald i de 
besøgende,  så der kom kun ca. 60, hvoraf de 15 
var børn. Men til gengæld var chancerne for at 
vinde de meget flotte gevinster meget større, hvad 
de fremmødte så fik gavn af.  Selvom fremmødet 
ikke var stort, lykkedes det dog at få et mindre 
overskud, ikke mindst fordi Inge-Lise og Finn 
havde købt så godt ind. Tak for indsatsen. Det er 
bare synd ikke flere dukkede op til vor 
arrangementer, især til Bankoet da det er beregnet 
som et børne- arrangement. 
Som det sidste arrangement var der JULEHYGGE 
som blev holdt den 8. dec. I år skulle det være helt 
specielt da vi jo havde fødselsdag. Derfor gav 
Egebjergklubben et tilskud til den store Luksus 
Buffet, så prisen kunne holdes nede på de 85 kr.  
Som sædvanlig kom der rigtig mange 
Juleopstemte mennesker, i alt havde 75 købt billet 
til spisning og den efterfølgende underholdning. 
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Vi havde igen fået Finn Roar, som den altid 
veloplagte pianist til at spille julesange for os. Vi 
havde også fået Bent Krause til at komme og på 
sin egen måde at skildre hvad der sker herude. 
Først som den vittige julenisse og derpå fortsatte 
han på sin egen humoristiske og satiriske 
beskrivelse af forholdene herude. 
Om Egebjergbladet skal siges at forenings- 
trykkeriet på Rådhuset har udliciteret til Ikon og 
det har givet højere priser og et ringere tryk idet 
trykketeknikken er en anden. Vi har nu fundet et 
andet trykkeri og se frem til et bedre tryk især af 
billeder. Foreningstrykkeriet har nu meldt tilbage 
at ønsker vi at vende tilbage er vi altid 
velkommen. På grund af de stigende priser øges  
annoncepriserne i år. Der var ikke andet at gøre. 
Her bør jeg rette en tak til alle de annoncører som 
støtter bladet og jeg håber de også har glæde af at 
annoncere hos os.  Støt vore annoncører. 
Om TorsdagsTræf kan jeg fortælle at selvom 
besøget ikke er kanon stort, er der dog en del der 
benytter sig af at hygge sig blandt venner.  En del 
foreninger bruger også lokalet til deres møder så 
behovet er der.  Det er også denne dag lokalerne 
skal bestilles, men ikke alle slår sig dog ned efter 
bookningen.  Det er også på denne dag, når bladet 
fordeles, at bladudvalget en gang om måneden, 
sammen med andre hygger sig med at spise pizza.  
Selvom vi kunne ønske flere vil besøge 
TorsdagTræf, så går det økonomisk fint,  ikke 
mindst p.g.a. de gode indkøb. 
Som vel alle har hørt fik vi her sidst på året i 
2004, efter mange og forgæves forhandlinger med 
Fællesvirke, vor lejekontrakt med kommunen i 
hus. Den blev på 5 år og en årlig leje på 36.000 kr. 
som reguleres med 3% pr. år plus EL efter 
forbrug. 
Samtidig ønskede borgmesteren at foreninger i 
Egebjerggårdkvarteret skulle kunne få adgang til 
huset og hvis muligt også til privat fester.  
I har vel alle fulgt med i Egebjergbladet om de 
forhandlinger vi havde med Fællesvirket. Det  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viste sig at det fra deres side var lidt af 
skinforhandlinger, for da de blev presset, kom det 
frem at det de ville, var at komme med i 
Fælleshusets bestyrelse og det kunne vi absolut 
ikke godtage. Hvorefter det sidste møde endte brat 
og vi måtte have borgmesteren som opmand.   
Her retter jeg også en tak til grundejerfor- 
eningerne samt sportsklubben for deres økono- 
miske støtte til Egebjergklubben og Egebjerg- 
bladet uden deres støtte vil det være svært at få 
bladets økonomi til at hænge sammen. 
Til slut vil jeg takke hele bestyrelsen samt 
suppleanter  for deres arbejde i det forløbne år.                   
Også tak til de 27 beboere, som mødte op på 
generalforsamlingen. Bjørn Kraglund  
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Egebjergklubben Resultat 1.1. - 31.12. 2004 
 
Arrangementer  Udgift Indtægt Resultat 
Fastelavn    3.882 3.788 -       94  
Midsommerfest       1.894     2.111 +    217     
35 års jubilæum     3.696                                   -  3.696 
Banko    3.428             5.119             + 1.691  
Julehyg i TorsdagsTræf                     10.423             9.835             -     588  
TorsdagsTræf                                         7.900           15.751 +  7.851   
Arrangementer i alt                     31.223           36.604            +  5.381          
Bladtryk        30.583 
Distribution          4.727  
Øvrig blad            2.427                     37.737           35.495            -   2.242                   
 
Tilskud fra  grundejerf.+sportskl.                            11.935            + 11.935    
Ydet tilskud eftermid.klub+ 
SSP + kunstforening                              2.500                                  -    2.500 
 Leje Fælleshus                  4.200    
Møder & generalfors       5.576   
Barpasning                         290       
Gebyrer, giro & bank         383       
Småinventar                        399         
Diverse udgifter               2.380    
Forsikring                         885 14.113                      -  14.113 
Udlejning grill                                                                  600           +      600 
Renter                                                                        29           +        29       
I alt                                                                                                     -       910 
 
 
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd 
Bestyrelsen har fået en opfordring til at begynde 
at bruge email til kommunikation med 
foreningens grundejere.  

Vi er derfor ved at opbygge en liste over 
emailadresser, som vi regner med at bruge 
lejlighedsvis til at informere om vigtigt nyt (vi vil 
ikke spamme om f.eks bredbånd), som er lagt på 
hjemmesiden.  
Vi regner med, at der i praksis bliver tale om 
nogle få små/korte mails i løbet af året, f.eks. når 
der er indbrud i området eller problemer med 
snemaskinen. Og f.eks. at indkaldelse med bilag 
til generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden.  
Vi har p.t. emailadresser på ca. en femtedel af 
medlemmerne af foreningen og vil gerne have 
flest mulige med.  
Vi vil derfor meget gerne have, at du sender en 
kort mail til sekretæren (n@henrikjensen.dk)  
så vi har din emailadresse også. Listen med 
emailadresser vil IKKE - af hensyn til 
mulighederne for misbrug - blive lagt på 
hjemmesiden eller på anden måde offentliggjort! 

/nhj 
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Hjælp søges 
Egebjergklubbens bestyrelse har i tidens løb og 
senest ved den netop afholdte generalforsamling 
fået mange venlige tilsagn om praktisk hjælp til 
vores arrangementer. 
Vi har nu besluttet at skrive en liste over personer 
vi kan trække på. Vil Du/I vil give et nap en gang 
imellem, så kontakt venligst undertegnede. 
På forhånd tak for hjælpen. 
Lone Tegner – tlf. 4497 5943 
Tegner.Hansen@get2net.dk 
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Bredbånd; Status for Ballerup Bynet; Er der interesse for billigt Bredbånd i Egebjerg??  
 
Bynettet: Kommunen havde den 24. februar indbudt til det første møde i den - for et år siden - etablerede 
følgegruppe omkring bynettet. Mødet havde vel 20-30 deltagere fra bolig- og grundejerforeninger i 
kommunen, der udviste stor interesse og spørgelyst.  
Sagen var nu bragt frem til, at TDC på mødet fremlagde et konkret forslag til et bynet (hvor der i 
oktober/november blot var tale om, at det blev besluttet at indgå en aftale med TDC "omkring opstilling af 
en økonomisk analysemodel"). Et af undertegnede udarbejdet kort resume af mødet på Rådhuset ligger her 
http://www.egebjerglund-syd.dk/Bredbaandssider/Bynettet/Bynet_i_ballerup.htm  
 
Generelt var der blandt mødedeltagerne stor tilfredshed med kommunens initiativ og med den skitserede 
løsning! Det var dog også en meget udbredt opfattelse, at det forudsete valg af TDC som ejer og operatør af 
selve nettet er en væsentlig - og formentlig endda afgørende - fejl ved den skitserede løsning. TDC har i 
forvejen en meget dominerende konkurrencemæssig stilling med sit ejerskab af telefonkablerne og TV-
kabler. Et TDC-ejerskab af Ballerup Bynet vil i praksis skabe et monopol. Dette vil næppe blive væsentligt 
”opblødt” gennem den foreslåede konkurrence på levering af tjenester gennem bynettet, da alle 
leverandører – undtagen TDC selv – vil skulle betale for at benytte TDC’s kabler.  
  Den forudsete opdeling af denne konkurrence på tjenester i tre ”pakker” synes heller ikke udbredt 
fremmende for en konkurrence på pris og kvalitet. Man kunne tværtimod få den opfattelse, at opdelingen i 
pakker er skræddersyet til TDC’s nuværende tjenesteopdeling (TV, telefoni og Internet) og selskabsstruktur 
men ikke fremmende for indførelse af integrerede og billigere løsninger (konvergens) over internettet.  
Det oplystes, at etableringen at nettet vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen i løbet af marts 2005 og 
p.t. forventes påbegyndt i løbet af få måneder. 
 
Bredbånd i Egebjerg? Bredbåndsgruppen holdt møde den 7. marts 2005 med NESA og Danske Telecom 
som fortalte om, hvad de tilbyder med hensyn til en fiberbaseret (NESA) hhv. en radiobaseret (Danske 
Telecom) løsning ved en procentvis tilslutning fra X % af områdets (og eventuelt tilgrænsende) husstande. 
Mere om mødet, herunder nævnte tilbud, vil formentlig ligge på http://www.egebjerglund-
syd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm, når du læser dette. Har du ikke adgang til Internettet på den ene eller 
den anden måde er du velkommen til at henvende dig til undertegnede. 
Hvis du – måske - er interesseret, men endnu ikke har meddelt os det, så send os en email 
(bredbaand@egebjerglund-syd.dk ) eller ring til en af os (eks. 60171953). Det er indtil videre helt 
uforpligtende (og gratis). Men vil betyde meget at få en noget større klarhed over, om der overhovedet vil 
kunne være basis for at arbejde videre med mere konkrete løsningsforslag, som f.eks. de to foran nævnte.  

/Henrik Jensen 
Lidt nyt fra mødet den 7.3. ganske kort.  
Vi fik en god og grundig præsentation af og efterfølgende diskussion med Danske Telecom, GOIP og 
NESA. Priser og tjenester m.v. fra de to førstnævnte stod i Egebjergbladets februar-udgave. Til 
sammenligning kan tilsvarende for NESA’s vedkommende ses i separat tekstboks her i bladet. NESA 
regner nu med at kable Egebjerg i 2006. 
Mere kan ses på www.egebjerglund-syd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm  
MEN: der er i bredbåndsgruppen meget stor usikkerhed om, hvilke løsninger, der måtte kunne være 
tilslutning til her i området. Derfor vil vi gerne have en melding om, hvorvidt Du kunne være 
interesseret i en eller flere af de skitserede løsninger; og hvilken af de skitserede løsninger, du måtte 
foretrække. Du kan sende en email til  bredbaand@egebjerglund-syd.dk eller ringe til 60171953.  
OG mød op på den kommende generalforsamling i din grundejerforening og giv din mening til kende! 
Så længe de fleste af os ca. 725 husstande blot venter på at få flere konkrete tilbud ind af døren, så vi hver 
for sig kan vælge eller vrage, kan vi være sikker på en ting: Det bliver svært eller umuligt for en 
initiativgruppe som vores, at få forhandlet prisen ned.  Selskaberne konkurrerer på pris; men de skal også 
tjene penge til investorerne. 
Til gengæld koster en forpligtende organisering i en bredbåndsforening naturligvis handlefrihed ---med 
deraf følgende rabat som gevinst.     /Henrik 
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Ovennævnte er baseret på de månedlige abonnementer.Der er ikke inkluderet variable priser på f.eks. 
Samtaleopkald på telefoni. Installations og oprettelsesgebyrer er ikke indregnet. TDC Kabel TV installationen koster 
4.595 kr og ADSL oprettelse fra 0-495 kr. Installation af Nesa Fibernet koster 995 kr. 
Netabonnement opkræves af Nesa – de øvrige abonnementsudgifter af den enkelte serviceudbyder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0Video on Demand 

 

Total (kr. per måned) 

Telefonabonnement 

Kabel TV (fuldpakken) 

Internet (ADSL 2048/256kbit/s) 

 

Total (kr. per måned) 

Telefonabonnement 

TV (stor pakke) 
Internet (100Mbit/s forbrugsafregnet)

Leje af Tv-boks 

Netabonnement 

993704

1190

275170

599100

  

39

395
ADSL & Kabel TVNesa Fibernet
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Valg i Egebjergklubben 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Lone Tegner,  
Lene Jensen og Bjørn Kraglund blev genvalgt. 
Ulla Houe blev nyvalgt. 
Som suppleanter valgtes Ib Mørk og Finn Jappe. 
Revisorer blev Lis Folke Christensen og Andreas 
Abitz . Som suppleant valgtes Jytte Kraglund. 
 
Konstituering 
Formand Bjørn Kraglund 
Kasserer Lone Tegner & ”elev” Ulla Houe 
Sekretær William Bierregaard 
Redaktør Finn Jappe  
Distribution Per Groth-Andersen  
Fotograf Jørn Ishøi (reserve Per Groth) 
Redaktionen Lene Jensen og Erik Hagen 
TorsdagsTræf styres af Bjørn Kraglund,  
Lone Tegner, Ulla Houe og Per Groth-Andersen 
 
Om Grønland tirsdag 5. april 19.30 
 
Steen Malmquist er født i Nanortalik i 
Sydgrønland af danske forældre og har boet i 
Grønland i mere end 50 år. 
Efter endt uddannelse kom han i 1950 til 
Danmarkshavn Vejrstation, hvor han var i 2 år. 
Herefter gjorde han som soldat i yderligere 2 år 
tjeneste ved slædepatruljen ”SIRIUS” 
 
Siden gjorde Steen fra 1956 tjeneste  ved 
Hærkommandoen, blandt andet ved Ikatex basen 
nord for Ammasalik i forbindelse med USA´s 
opførelse af radarstationen ved Kulusuk. 
 
Fra 1963 blev Steen administrator og civil 
lufthavnschef for statens lufthavn samt chef for 
statens hotelvirksomhed i Søndre Strømfjord, i alt 
et ansættelsesforhold, der kom til at vare i 30 
fantastiske år. 
 
Steen er medlem af Eventyrernes Klub og af 
tidligere medlemmer af den Nordøstgrønlandske 
Slædepatrulje 
 
Steen viser dias og fortæller  
tirsdag 5. april kl.19.30  
i Egebjerg Fælleshus.  
Der er gratis adgang.    
 
 
 
 

Websteder i Egebjerg 
 
Egebjergklubben/Fælleshuset: 
WWW. EGEBJERGKLUBBEB.DK 
 
Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd: 
WWW.EGEBJERGLUND-SYD.DK 
 
Bredbånd: 
WWW.EGEBJERGLUND-SYD.DK/ 
BREDBAANDSSIDER/ STARTSIDE.HTM 
 
Egebjerg Sportsklub: 
WWW.EGEBJERGSPORTSKLUB.DK 
 
Ældreidræt og Stavgang 
WWW.EGEBJERGSPORTSKLUB,DK/ 
AELDREIDRAET/STARTSIDE.HTM 
 
Billardklubben: 
WWW.EGEBJERGSPORTSKLUB.DK/ 
BILLARDKLUBBEN/STARTSIDE.HTM 
 
Har du kendskab til andre Egebjerg-links, så giv redaktøren 
et praj på 4497 2421, og listen vil blive udvidet i næste nr.  
 
Herlige vinterdage 
Man går sådan og tænker: Kunne det bare blive 
som i barndommens dage, hvor sneen lå meter høj 
og alle kom af hus for at få ryddet ud for egen 
grund. Og ikke nok med det, for naboen var til at 
tale med, og det kom der mange hyggesnak ud af 
Nu om stunder er vi forvænte. Maskinen kommer 
- som regel – og mens vi venter, har vi glemt, 
hvordan man bruger en skovl og en kost ! Nu var 
vi så heldige at sneen kom en lørdag/søndag, hvor 
ikke alle skulle på arbejde. Men falder sneen på 
en hverdag, må man da gerne stå en time tidligere 
op for at rydde inden morgenkaffen., mens man 
får frisk luft og får brugt musklerne lidt,  
Ingeline 
 

 


