
 

 
 
 

 

 
 



 
 
Kalenderen 2005 v/WB 
19.11 og 20.11 Blomsterudstilling 
21.11 Øl & Vinmagerlavet  
25.11 Billardklubben 
05.12 Blomstervennerne 
08.12 Møde i stavgang 
15.12 Julehygge i TorsdagsTræf 
 
Bladbud søges 
 
Den ene af vores flittige bude, der uddeler 
Egebjergbladet, har meldt fra efter lang og tro 
tjeneste. Han har fået et andet job. 
Vi savner derfor et ungt menneske, der 10 
gange om året vil uddele ca. 180 blade i 
kvarteret. Lønnen er fra januar 100 kr. pr tur, 
plus feriepenge. 
Henvendelse til Per Groth , tlf 4444 2957. 
 
Egebjergbladet 
 
Traditionen tro udkommer Egebjergbladet 
ikke i december måned. 
 
Stof til januar-nummeret skal være 
redaktionen i hænde  
senest mandag  16 januar  
 
Stop for afhent af haveaffald: 
Sidste afhent af haveaffald er i uge 48, 
mandag den 28. november 
Afhent starter igen i uge 14, mandag 3. april 
 
 
 
 

Beboerannoncer 
 

Flyttesalg 
 

2 sorte sofaborde  60x60  a 50 kr. 
1 kakkelbord, palisander 90x130  200 kr. 
1 skænk, palisander  50x120  200 kr. 
1 wilton tæppe 170x240  100 kr. 
1 lyst bord med klap  50 kr. 
1 kommode med 3 skuffer  50 kr. 
1 spejl 40x150  50 kr. 
1 spisebord  100 kr. 
1 hyldearrangement  100 kr. 
2 massive borde 75x150 a 100 kr. 
1 sovesofa  200 kr. 
1 læderstol  200 kr. 
2 personers lædersofa  300 kr. 
3 personers lædersofa  400 kr. 
1 bardisk med kobber  500 kr. 
1 hvidt skab  25 kr. 
 
alt i pæn stand 
 
Lone og Palle Nielsen, Rydtoften 30 
Tlf: 74 54 14 84 
 

Garage – Loppe – salg 
Julegave ideer 
Dukker og bamser i hjemmestrikket tøj 
Trælegetøj, puslespil, spil, nips, bøger. 
Og meget mere 
 
Lørdag den 10/12 kl. 10 – 14 
Hos Bodil på Pilehøjvej 22. 
 
HUSK AT Blomstervennerne  
har salgsudstilling  lørdag 19/11 kl 10-16 
og søndag 20/11 kl 10-15.  
Altså i denne weekend 
Egebjergbladet uddeles fredag 18/11 !! 
 
Adventskranse, juledekorationer, tørrede 
blomster, nisser og julepynt m.m. 
 
Alle er velkomne i Fælleshuset, Agernhaven 8. 
Fri entré 
Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes 
 
Blomstervennerne – 
en blomsterdekorationsforening  



Beboerannoncer 
 
Opslag på lygtepæle 
Jeg har lige selv benyttet mig af at sætte opslag 
på lygtepæle her i kvarteret. 
 
Jeg tager det som en selvfølge at opslag tages 
hurtigt ned efter ”udløbsdatoen” Dette er nu 
gjort. 
Men samtidig tog jeg mange andre ned. 
 
Når man kan sætte op, skal man også 
kunne pille ned ! 
Eve Staunsager 
 
Hundeluftning 
Vil din hund luftes om eftermiddagen ? 
Vores datter på 12  år vil gerne gå  tur med en 
mindre og velopdragen  hund, som er vant til at 
gå i snor. Henvendelse til Annette eller Kurt 
På tlf. 44 66 07 62 (efter kl. 17.00) 
 
Hjemmeside 
På Egebjergklubbens hjemmeside 
WWW.Egebjergklub.dk 
er der mange oplysninger og foto. 
Klik ind og bliv klogere. 

 

 
I anledning af min 

 
70 års fødselsdag 

 
inviterer jeg til 

 
RECEPTION 

 
I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8 

 
søndag den 1. januar kl. 14-17 

 
Venlig hilsen 

 
Per W. Johansson 

 
Leje af lokalerne i Fælleshuset til brug for 
private fester er populært. 
I år 2005 har der været 40 udlejninger, heraf 6 
som har lejet huset i 2 dage.  
 
Ny opvarmning i Fælleshuset 
Den dyre el-opvarmning er erstattet af 
opvarmning med gas, som er nemt at styre 
 

 



Lokalerne i Egeberg Fælleshus 
 
Der udlejes ikke til ungdomsfester. 
 
Lejen udgør kr. 1.300,00 for udlejning på  
lørdage, søndage og helligdage. På fredage 
udgør lejen kr. 800,00. På andre hverdage  
(hvor dette er muligt) udgør lejen kr. 500,00. 
  
Lejen betales senest 1 md. før brugsdato. 
Lejetidspunkt for en brugsdag går fra  
kl. 9.00 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn 
til den ugentlige rengøring, kan man på fredage 
tidligst disponere over lokalerne fra kl. 14.00 
 
Ønsker man samtidig med reservationen 
at forlænge lejemålet, enten før eller efter  
festen, med en ekstra brugsdag - altså fra  
kl. 9.00 (fredag kl. 14.00) til næste dag  
kl. 9.00 kan dette lade sig gøre mod ekstra 
betaling af kr. 800,00 (fredag kr. 500,00) såfremt 
lokalerne er ledige. 
 
Reservation kan tidligst ske 4 mdr. inden 
brugsdagen, dog 6 mdr. - for de grundejere, 
hvis grundejerforening støtter Fælleshuset 
økonomisk.  Reservation afgives i 
Fælleshuset på torsdage kl. 20.00 – 21.00 
hvor man på kalenderen kan se ledige datoer. 
 

 
 

Gebyr for reservation kr. 125,00 betales, når 
ansøgningen afleveres. Depositum kr. 800,00 
betales når nøglerne modtages. Der trækkes i 
depositum ved for sen aflevering af lokalerne, 
ved mangelfuld rengøring og ved skader opstået 
under udlejningen. 
 
Det er klokkeslættet anført på lejekontrakten, der 
afgør hvem der har retten til lejemålet. Hvis jeg 
ikke er til stede, anfører bartenderen 
klokkeslættet på lejekontrakten. 
  
Hvis flere ønsker samme dato og møder 
samtidigt, foretages der en lodtrækning. 
 
Evt. yderligere oplysninger gives på hverdage kl. 
17 - 18 på tlf.nr. 44 97 00 37  
eller mobil 20 21 80 37. 
 
William Bierregaard 
Tilsynsførende 
 
Disse regler vil kun sjældent blive optrykt i 
Egebjergbladet. 
 
Men man kan altid se dem på vores 
hjemmeside: WWW.Egebjergklub.dk 
Noter den adresse, så du kan finde reglerne     
Red. 
 

 



Lidt nyt fra Gourmetklubben 
 
Ved den årlige generalforsamling den 7. marts 
blev det besluttet at afholde et arrangement ca. en 
gang pr. kvartal. 
 
Dorthe og Leif Aage var igen så gæstfrie at åbne 
deres hjem, denne gang til et frokost-arrangement 
den 1. maj.  
   Vejret og de dejlige omgivelser krydret med 
dejlige retter mad gjorde det til feriefridags-
oplevelse.  
  
I august tog vi til Måløv, til Skomagerhuset hvor 
Jytte Markusen ret så nyligt havde åbnet et 
spisested.  Vi skulle gætte hvad 
hovedingrediensen i Jyttes hemmelige suppe var 
– og trods 17 gourmanders tilstedeværelse 
gættede vi det ikke. Men suppen var fortrinlig.  
Det var kalve culotten med tilhørende udsøgte 
grøntsager også.   
   Kaffe, hjemmelavet chokolade-konfekt og god 
stemning. 
 
Den sidste dag i oktober fik vi fornøjelsen at 
smage en MEZA fra det libanesiske køkken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans og Birgitta Østergaard har boet i Libanon i  
en længere periode, hvor de fik lejlighed til at 
suge både kogekunst og kultur til sig.   
   Det var en gastronomisk dejlig oplevelse og 
vældig interessant at lytte til forskellige 
anekdoter. 
   Gourmetklubben har p. t 30 medlemmer og 
skal mødes næste gang i februar. 
 
På foreningens vegne 
Lis Folke 
Ordensmester 
 
 

 
 
 
 



 Nyttige husholdningstips for Damer og Rigtige Kvinder -  
Damer: Hvis du ved et uheld har kommet for meget salt i den mad, du er ved at lave, kan du 
lægge en rå kartoffel i gryden. Den vil opsuge det overflødige salt.  
Rigtige Kvinder: Hvis du ved et uheld har oversaltet maden, er det sgu bare ærgerligt. Rigtige 
Kvinders motto:  
"Nu har jeg lavet det, og så har du bare at æde det. Jeg er ligeglad med, om det smager grimt".  
   
Damer: En nem kur mod hovedpine er at skære en limefrugt over og gnide den mod panden. 
Det klarer hovedpinen.  
Rigtige Kvinder: Tag en limefrugt, bland den med tequila og chili og drik det. Du har ganske 
vist stadig hovedpine, men du er ligeglad.  
  
Damer: For at undgå at kartofler spirer, kan man lægge et æble ned i posen til dem.  
Rigtige Kvinder: Køb kartoffelmospulver og opbevar det i et køkkenskab i op til et år.  
   
Damer: Kager får en pæn, blank overflade, hvis de bliver penslet med æggehvide inden 
bagningen.  
Rigtige Kvinder: Der står ikke noget på Amos færdigkager om at de skal pensles. Lad være 
med det.  
   
Damer: Hvis du svært ved at åbne et glas marmelade el.lign., kan du prøve med 
gummihandsker på. De giver et bedre greb.  
Rigtige Kvinder: Bed din lækre, single nabo om at åbne det.  
   
Damer: Lad være med at hælde overskydende rødvin ud. Det kan fryses i isterningbakker og 
bruges  i saucer.  
Rigtige Kvinder: Hvad er overskydende rødvin?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Knapt så mange som vanligt mødte op til det årlige bankospil. Men så havde de fremmødte jo  en større chance for at vinde! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange kom til valgmøde, hvor politikerne var glade for, at de ved bordene kunne komme tæt på de lokale vælgere.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egebjerg Sportsklub måtte i år aflyse den traditionelle 
juleafslutning på grund af for lille tilslutning. 
Bestyrelsen har drøftet, hvad årsagerne hertil kan være: 

 Er der utilfredshed med arrangementerne? 
 Er kommunikationen til medlemmerne ikke god 

nok? 
 Andre årsager? 

Vi modtager meget gerne kommentarer hertil på  
post@egebjergsportsklub.dk Du kan også ringe til 
formanden på 4468 6468 eller et andet medlem af 
bestyrelsen. Se mere på   www.egebjergsportsklub.dk  
Vi kan oplyse, at vi fremover vil sikre, at alle medlemmer 
modtager vore indbydelser. Og vi er begyndt opbygningen 
af en email-adresseliste over medlemmerne som en 
supplerende info-kanal. Send os din emailadresse. 
 
Nye medlemmer er stadig velkomne!  

                                                           Henrik Jensen 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder m.fl. i Egebjerg  
På opfordring har bestyrelsen åbnet for sponsorbidrag 
til den finansiering af bistand fra et professionelt 
rådgivningsfirma, som er det væsentligste formål med 
dannelsen af  den Foreløbige Antenne- og Bredbånds-
forening Egebjergnettet. Se nærmere på 
www.egebjergnettet.dk under ”Sponsorer”. 
Det fremhæves, at bidrag vil blive tilbage-betalt, hvis 
der ikke indgås aftale med et rådgivningsfirma! 
Sponsorbidrag vil ikke blive spist op eller fordelt til 
medlemmerne. 
Se også de to sider sidst i bladet . 
Vi søger altså også mange flere 
 betalende medlemmer af foreningen.       
   

 



 
 

Redaktionen 
 

Ønsker alle en rigtig glædelig  
Jul 

og et godt  
Nytår 

med tak for mange gode indlæg 
i året der gik og håb om endnu 

flere indlæg i år 2006. 
 

 
Kurset i førstehjælp 
er en succes.  
Der blev tilmeldt 24 kursister, hvilket var lige i 
overkanten, men det gik. 
 
Det forventes, at der i foråret 2006 arrangeres 
yderligere et kursus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Pernille 
Riisgaard 

 

Design & sykurser 
 

Jeg tilbyder kurser i syning af: 
corsage, undertøj 

nederdele og selskabskjoler. 
 

Jeg laver også: 
Grundmønstre – små reparationer  
omforandring og selskabskjoler 

 

Udbringning og afhentning 
mod mindre beløb 

 
Tlf.: 35 10 86 74 

Mobil: 61 77 86 74 
 

E-mail: 
pernille@riisgaard.com 

 
Hjemmeside: 

www.pernilleriisgaard.dk 
 

- Sender gerne en brochure 
 



 
 
Den Foreløbige  Antenne- og Bredbåndsfore-
ning blev stiftet mandag den 24. oktober 2005!  
Fælleshusets fysiske rammer kunne knap rumme 
alle de fremmødte, og spørgelysten var stor, så 
interessen må betragtes som tilfredsstillende. 2-3 
snese husstande havde forlods meldt sig som 
medlemmer af foreningen, selv om de ikke deltog 
i generalforsamlingen. 
 
Referatet fra generalforsamlingen, de af denne 
besluttede vedtægter for foreningen samt den 
valgte bestyrelse kan ses under ”Foreningen” på 
www.egebjergnettet.dk. Dér kan du bl.a. også se 
referatet fra bestyrelsens 1. møde.  
 
Bestyrelsen har følgende sammensætning: 
Formand: Bent Kristensen, Kastebjergvej 20, 
4468 4161, bent.d.kristensen@gmail.com 
Næstformand: Øivind Solheim, Pæremosevej 63, 
4464 1229 oivind.solheim@tdcadsl.dk  
Kasserer: Thomas Seeberg, Pæremosevej 9, 4465 
1391, tseeberg@get2net.dk 
Sekretær: Henrik Jensen, Pæremosevej 26,  
6017 1953, n@henrikjensen.dk  
Bestyrelsesmedlem: Uffe Harksen, Rydtoften 9, 
4468 0820, uh@uhc.dk  
Suppleant: Jørgen Jørgensen, Kastebjergvej 18, 
4468 0102,  vips@mail.dk 
Suppleant: Birger Lund, Lerholmvej 19A,    4497 
7029,  raslund@mail.dk 
 
Vi holder møde hver 14. dag og arbejdet kan 
følges på hjemmesiden; men du er altid 
velkommen til at henvende dig personligt eller pr. 
email, hvis der er noget, du vil vide mere om. 
 
Den foreløbige forenings første og eneste opgave 
er - med hjælp af et professionelt rådgivnings-
firma - at opstille et bæredygtigt projekt, som kan 
danne grundlag for stiftelsen af den permanente 
forening EGEBJERGNETTET.  
Bestyrelsens videre arbejde vil således i meget 
høj grad afhænge af, at foreningen ret hurtigt 
opnår en tilstrækkelig stor kapital.  

Vi efterlyser derfor betalende medlemmer af 
den foreløbige forening. Det koster 200 kr. én 
gang for alle, og beløbet modregnes ved 
etablering af Egebjergnettet og den nye 
permanente forening. Betaling kan ske til 
kassereren eller til foreningens bankkonto:  
Reg. nr. 2279 Kontonummer 5907-825-185. 
 
Sponsorer. På generalforsamlingen var der for-
slag om at styrke foreningens økonomiske mu-
ligheder for at gennemføre et gedigent professio-
nelt projekt ved sponsorer og/eller ”reklamer” på 
www.egebjergnettet.dk . Bestyrelsen har indgå-
ende drøftet mulighederne, idet vi samtidig vil 
sikre, at foreningen er 100% uafhængig af andre 
interesser, herunder leverandører/-udbydere. På 
den anden side vil f.eks. firmaer m.fl. i Egebjerg 
kunne have en forretningsmæssig interesse i at 
støtte arbejdet med et fibernet i området. 
Resultatet er, at vi vil modtage eventuelle 
sponsorbidrag, store som små, og liste 
sponsorerne på hjemmesiden, hvor de nærmere 
betingelser er anført. Potentielle sponsorer kan 
henvende sig til kassereren. Sponsorbeløb 
tilbagebetales, hvis der ikke indgås aftale med et 
rådgivningsfirma! 
Og bestyrelsen afholder indtil videre udgifter til 
møder m.v. af egne lommer; foreningens kapital 
skal bruges til professionel rådgivning om 
projektet.     
 
BallerupNettet 
BallerupNettets tilbud til borgerne i Ballerup er 
som bekendt alene TDC’s generelle tjenester og 
priser! Udtalelser fra kommunen og TDC før 
sommerferien som f.eks. at ”for enkeltparceller 
og lejligheder uden for organiserede foreninger er 
der mulighed for at få tilbudt billigere ydel-ser, 
end man ellers kunne få som følge af ”stor-
driftsfordelene” ved et samlet bynet” har således 
indtil videre vist sig ikke at holde i praksis. TDC 
giver ikke særlige tilbud eller specielt lave priser i 
Ballerup.  
 
Storkunder som erhvervsvirksomheder og 
beboernet som f.eks. Egebjergnettet vil dog 
formentlig – som hos andre leverandører - kunne 
forhandle sig til en lavere pris for samlet 
tilslutning. 
 
Helle Tiedemanns indlæg i Ballerup Bladet den 8. 
november ændrer ikke noget ved dette.  



Egebjergnettet. Status. 
 
Den gennemsnitlige besparelse er i skrivende 
stund  på 4.599  kr. om året i forhold til dagens 
udgifter. Den er beregnet for de 20 husstande, fra 
hvem vi ved redaktionens slutning havde fået 
tallene. Den største besparelse, vi har set, vil 
være på 11.508 kr.! Den mindste på 1.644 kr. Vi 
er oppe på 42 betalende medlemmer. 
 
Udviklingen i bl.a. interessen og gennemsnits- 
besparelsen siden august (opgjort ved datoen for 
aflevering af indlæg til Egebjergbladet i den 
pågældende måned) ser således ud:  
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Som det ses, er der en pæn stigning i antallet af 
interesserede!  
 
De indledende undersøgelser vil formentlig 
omfatte såvel etablering af et af foreningen selv 
ejet fibernet som et net, der er ejet af en (større) 
bredbåndsudbyder, som f.eks. NESA. I det første 
tilfælde skal hver enkelt ved etableringen betale 
et éngangsbeløb (p.t. formentlig 15.000 kr.); i det 
andet skal man betale et fast abonnementsbeløb 
(p.t. formentlig 179 kr. om måneden) så længe, 
man er koblet på. Men priserne er faldende!    
 
Til sin tid satser vi på at nå op på 30-50%’s 
tilslutning af de i alt ca. 725 husstande, der udgør 
den primære målgruppe.. Ellers er der næppe 
økonomi i projektet. 
 
Udfyld og indsend kuponen overfor, så vil du 
modtage en opgørelse over hvad din husstand 
kan spare! Skemaet - og regnearket til brug for 
udregningen - kan også hentes på hjemmesiden.  

Skema til brug for udregning af besparelsen:  

  
Antal 
linjer/numre

Udbyder 
(TDC,Tele2,Telia, 
?) 

Samlet 
årlig 
udgift 

Telefon       

  

Internet 
hastighed 
(kbps/kbps)

Udbyder 
(TDC,Tele2,Cyberc
ity, ?) 

Samlet 
årlig 
udgift 

Internet       

  

Pakke / 
antal 
kanaler Udbyder (TDC, ?) 

Samlet 
årlig 
udgift 

TV        

  

Pakke / 
antal 
kanaler 

Udbyder 
(Viasat,Canaldigita
l) 

Samlet 
årlig 
udgift 

Satellit      
 
Navn: : 
Adresse: 
Telefon: 
Email: 
 
Send dit udfyldte skema til: 
Bent Kristensen, Kastebjergvej 20,  
Email: bent.d.kristensen@gmail.com eller 
post@egebjergnettet.dk  
 
Så vil vi snarest muligt fortælle dig, hvor stor din 
husstands besparelse påregnes at blive! 
De modtagne oplysninger vil blive behandlet 
fortroligt og kun være kendt af Bent.  
Vi vil alene medtage besparelsesbeløbet, når vi 
udregner den gennemsnitlige besparelse. 
Hvis du ikke har noget imod at din husstands 
udgifter lægges på Internettet så sæt kryds her:  
 
Egebjergnettet vil give medlemmerne:  

 Billigere telefon! 
 Billigere TV og flere kanaler! 
 Billigere Internet og større hastighed! 
 Alle de nye digitale muligheder. 

 
Så selv om du i dag ikke har udsigt til større 
besparelser, f.eks. fordi du har firmabetalte 
ordninger, så får du mange nye muligheder!  


