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side 6 - 7 
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EGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUS    

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus 
gældende fra 1. september 2011. 
 
Én hverdag            kr.   700 
Fredag                     kr. 1050 
Lørdag                   kr. 1750 
Søndag                        kr. 1750 
 
En weekend bestående af: 
fredag/lørdag               kr. 2400 
lørdag/søndag          kr. 2800 
fredag/lørdag/søndag  kr. 3400 
 
Der er trådløs netadgang i    
Fælleshuset for medlemmer af 
tilknyttede foreninger, og pass-
word udleveres i baren eller af 
den tilsynsførende. 
 
Reservation af Fælleshuset kan 
ske mellem kl. 20 og 21, når der 
er TORSDAGSTRÆF. 

Deadline for næste nummer er den 

11. april kl.12. 

Bladet forventes omdelt 10 dage  

efter deadline. 

Følgende deadlines: 

Den 2. maj 

Den 30. maj 

    
Marts  22. SportsklubbenMarts  22. SportsklubbenMarts  22. SportsklubbenMarts  22. Sportsklubben    
                ----     26. Klanparken     26. Klanparken     26. Klanparken     26. Klanparken    
                ----     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal    
                ----     29. GF Nord     29. GF Nord     29. GF Nord     29. GF Nord    
April    2. BlomstervennerneApril    2. BlomstervennerneApril    2. BlomstervennerneApril    2. Blomstervennerne    
                ----       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben    
                ----      17. GF Pilehøj      17. GF Pilehøj      17. GF Pilehøj      17. GF Pilehøj    
                ----      19. GF Skovbo      19. GF Skovbo      19. GF Skovbo      19. GF Skovbo    
                ----      23. GF Tranemosen      23. GF Tranemosen      23. GF Tranemosen      23. GF Tranemosen    
            ----       27. Billardklubben       27. Billardklubben       27. Billardklubben       27. Billardklubben    
Maj       7. BlomstervennerneMaj       7. BlomstervennerneMaj       7. BlomstervennerneMaj       7. Blomstervennerne    
        ----          8. Seniorklubben          8. Seniorklubben          8. Seniorklubben          8. Seniorklubben    
        ----        24. GF Egebjerghuse        24. GF Egebjerghuse        24. GF Egebjerghuse        24. GF Egebjerghuse    
Juni       4. BlomstervennerneJuni       4. BlomstervennerneJuni       4. BlomstervennerneJuni       4. Blomstervennerne    
        ----           5. Seniorklubben           5. Seniorklubben           5. Seniorklubben           5. Seniorklubben    

BEBOERANNONCE 

 

Et par kubikmeter grå 
granitskærver (8-11 
mm) er blevet tilovers 
og sælges for kr. 400. 
De kan beses på Ryd-
toften 40. 
Henvendelse til Anni 
Birgitte Møller på tele-
fon 30 29 63 12 eller 
mail anni@anbimo.eu. 

Til beboerne på Udbakken og rundt om søen. 
 

Vi har solgt vores hus pr. 1. april 2012 og flytter til en lejlighed i Lin-

dehaven inde i Ballerup. 

 

Vi har haft - snart - 27 vidunderlige år på Udbakken og vil hermed 

sige tak for mange hyggelige sammenkomster og ”snakken over 

hækken”. 

 

Vi  håber, at de nye beboere af vores hus må blive lige så lykkelige 

for Udbakken og søen, som vi har været. 

 

Kærlig hilsen 

 

Ingelise og Gunnar 

Udbakken 43. 
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Nu er det igen tid til generalforsamling!! 
 

Grundejerforeningen Egebjerglund Nord indkalder til ordinær generalforsamling 

torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:30 i 
Egebjerg Fælleshus 

Agernhaven 8 

2750 Ballerup.  
Vi opfordrer alle til at møde op og give deres mening til kende samt til at komme med 

inspirerende forslag og ideer til, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe til med at bevare og 

fortsat gøre Egebjerglund Nord til et dejligt sted at bo. 

 

  

Mange hilsner Kirsten Ehlers 

Formand for Egebjerglund Nord 

F ø d s e l s d a g  !F ø d s e l s d a g  !F ø d s e l s d a g  !F ø d s e l s d a g  !    
    

Jeg er blevet mindet om, at jeg fylder noget halv-Jeg er blevet mindet om, at jeg fylder noget halv-Jeg er blevet mindet om, at jeg fylder noget halv-Jeg er blevet mindet om, at jeg fylder noget halv-
rundt I april I dette år.rundt I april I dette år.rundt I april I dette år.rundt I april I dette år.    
I den anledning indbyder jeg derfor venner og I den anledning indbyder jeg derfor venner og I den anledning indbyder jeg derfor venner og I den anledning indbyder jeg derfor venner og 
bekendte fra Egebjerg og Omegn til at spise og bekendte fra Egebjerg og Omegn til at spise og bekendte fra Egebjerg og Omegn til at spise og bekendte fra Egebjerg og Omegn til at spise og 
drikke sammen med mig i Egebjerg Fælleshus drikke sammen med mig i Egebjerg Fælleshus drikke sammen med mig i Egebjerg Fælleshus drikke sammen med mig i Egebjerg Fælleshus 
fredag den 13. april kl. 18.30.  fredag den 13. april kl. 18.30.  fredag den 13. april kl. 18.30.  fredag den 13. april kl. 18.30.  –––– Afslappet på- Afslappet på- Afslappet på- Afslappet på-
klædning.klædning.klædning.klædning.    
Jeg vil sørge for lidt mad, Påskeøl, vin og vand Jeg vil sørge for lidt mad, Påskeøl, vin og vand Jeg vil sørge for lidt mad, Påskeøl, vin og vand Jeg vil sørge for lidt mad, Påskeøl, vin og vand 
m.v.m.v.m.v.m.v.    
                      Gerne tilmelding på tlf. 44976048                       Gerne tilmelding på tlf. 44976048                       Gerne tilmelding på tlf. 44976048                       Gerne tilmelding på tlf. 44976048 
               senest Påskedag.       senest Påskedag.       senest Påskedag.       senest Påskedag.    
    

        Vi ses!        Vi ses!        Vi ses!        Vi ses!    

Hans ChristensenHans ChristensenHans ChristensenHans Christensen    Livet er en cirkus, man kommer ind 
og bukker, render rundt, bukker igen 
og går ud. 
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Referatet kan i sin helhed ses på 

www.egebjergklubben.dk hvorfor der 

her bringes et resumé.   

Erik Hagen blev indledningsvis valgt 

til dirigent og konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var lovligt varslet og 

dermed beslutningsdygtig. 

Formanden, Lone Tegner, aflagde 

derefter beretningen (bringes i sin 

helhed på næste side), der blev god-
kendt uden bemærkninger.  

 

Lone Tegner gennemgik som konsti-

tueret kasserer det omdelte regn-

skabs hovedposter. Resultatet er et 
overskud på godt 15.000 kr., hvoraf 

de godt 12.000 kr. skyldes den ekstra-

ordinære donation fra Egebjergnettets 

ophævelse, og status udviser en for-

mue på godt 47.000 kr. Regnskabet 

blev  godkendt. 

 

Der forelå ingen forslag til behand-
ling, og Lone Tegner gennemgik som 

konstitueret kasserer budgettet, der 
også blev godkendt. Hun nævnte  

bl.a., at der på basis af et løst skøn er 

afsat  8.000 kr. til et par initiativer, 

bestyrelsen har i støbeskeen: 

Et større børnearrangement om 
eftermiddagen den 13. maj. 

En danse- og syng-med aften for 
voksne med The Billes, primært om-
kring Beatlesmelodier, formentlig i 

september/oktober. 

 
Valgene blev foretaget i enstemmig-
hed således: 

Bestyrelsen 

     Karin Thorsen (genvalg) 

     Per Groth (genvalg) 

     Lea Juul Nielsen (genvalg) 

     Ulla Houe (nyvalg).  

     Karen Vaabengaard (nyvalg for ét 

     år) 

Suppleanter 

     Ib Mørk (genvalg) 

     Bjørn Kraglund (genvalg) 

     Benny Rasmussen (genvalg) 

     Finn Madsen (genvalg) 

     Lili Jakobsen (nyvalg) 

Revisor og revisorsuppleant 

     Jørgen Bragge (genvalgt som  

     revisor) 

     Lisbeth Navntoft (genvalgt som 

     revisorsuppleant) 

Under pkt. Eventuelt nævnte Erik 
Hagen, at han meget gerne ser flere 

indlæg til Egebjergbladet. Det fore-

kommer især relevant, at foreninger 

m.fl., der har annonceret for et arran-

gement, også bringer en efterfølgende 

omtale af, hvordan det pågældende 

arrangement så forløb i praksis. 

 

Lone nævnte indlægget i Egebjerg-

bladets januarnummer med opfor-

dring til at give bestyrelsen respons 

på de afholdte arrangementer, og 
opfordrede forsamlingen til at give 

yderligere tilbagemeldinger. Der 

fremkom ikke på generalforsamlin-

gen reaktioner herpå. 

 

Bestyrelsen tog en bemærkning om 

det lidt uhensigtsmæssige i at holde 

generalforsamlingen i en skoleferie til 

efterretning. 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlin-

gen med at takke for god ro og orden. 

Han tilføjede en stor ros til dem, der 

udfører et stort arbejde for og i klub-

ben. 

Lone Tegner holdt herefter en af-

skedstale for Birte Hjenner indehol-

dende en varm tak for  indsatsen, som 

vil blive stærkt savnet, hvorfor vi hå-

ber også at kunne trække på Birte 

fremover. 

 

Henrik Jensen, Referent 

 

 

 

Egebjergklubbens generalforsamling  
den 16. februar 2012 

FOTO: Ayoe Thürmer 
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Formandens beretning for 2011 
 

Vi har holdt de sædvanlige 4 faste 

arrangementer i år, nemlig fastelavn, 

midsommerfest, banko og julehygge. 

Desværre må vi konstatere, at delta-

gerantallet har været for nedadgående 

til nogle af arrangementerne. Vi har i 

mange år evalueret på hvert enkelt 

arrangement, og vi har vendt og dre-

jet, hvorfor interessen er svigtende 

uden helt at finde forklaringen. Til 

vores glæde ser vi dog jævnligt nye 

ansigter til vores arrangementer, men 

desværre er der også mange, der fal-

der fra. 

Vi har ”dovnet” lidt i 2011, men har 

flere tiltag i støbeskeen til 2012. 

Fastelavn : Der var en lille nedgang i 
billetsalget, men rent faktisk er det nu 

meget godt, at vi ikke solgte flere 

billetter, for lokalerne var spækket 

med børn og voksne, ikke mindst for-

di mange børn medtager både foræl-

dre og bedsteforældre. I lighed med 

de senere år var lokalerne festligt 

pyntede og hjælperne det samme. 

Børnene var som sædvanligt opdelt i 

aldersgrupper, og der var ris og kro-

ner til alle dronninger og konger. 

Desuden var der ris til bedst udklædte 

børn i hver aldersgruppe, og som 

sædvanligt var det svært at udvælge 

disse børn, da fantasien som sædvan-

ligt var stor. 

Midsommerfest : Her var vi nu ikke 
utilfredse med deltagelsen, for 47 

voksne og 5 børn deltog. Selv om det 

var tørvejr, var det blæsende og ikke 

særlig varmt, så alle planer om at 

dække op udendørs blev hurtigt 

skrinlagt. Traktementet var supermø-

re bøffer, blandet salat, kartoffelsalat 

samt brød. Til dem, der synes, at gril-

lede pølser hører med til en grillbuf-

fet, havde vi sørget for gratis pølser. 

Mange valgte at gå ned til Teglværks-

søen og se Fællesvirkets bål og høre 

båltalen, som var med Mette Frede-

riksen.  Som sædvanligt kom mange 

tilbage efter bålet, og mange kom 

også, selv om de ikke havde været til 

spisning, så klokken var mange, in-

den vi kunne lukke og slukke. 

Banko : Den 6. november havde vi 

vores årlige bankospil. Af hensyn til 

børnenes sengetid havde vi flyttet 

arrangementet til en søndag eftermid-

dag, hvilket viste sig at være positivt. 

Der var det samme antal voksne som 

året før, men der kom væsentligt flere 

børn og unge, næsten en fordobling. 

Netop på grund af tidspunktet var vi 

godt klar over, at det ikke var barens 

udvalg af øl og vin, man kastede sig 

over, så vi havde bagt kager til den 

store guldmedalje, og såvel kage som 

kaffe var ganske gratis. Behøver jeg 

sige, at det var populært. Gevinsterne 

var endnu flottere, end de plejer, og 

mange kunne gå hjem med flere ge-

vinster, da det ofte er sådan, at det er 

de samme familier, der vinder hele 

tiden. Det sædvanlige ringlotteri 

manglede heller ikke, så her var der 

en yderligere chance for at vinde 

snaps og vin. 

Julehyggen : Netop her var vi skuf-

fede over deltagelsen på 42 personer, 

Du kan leje 

Egebjergklubbens grill 

med tilbehør for kun 100 kr. 
 

Grillen er 50 x 80 cm 

med regulerbar rist i rundjern. 

Grillen har håndtag og hjul. 

 

Tilbehør: 

Weber grillstarter 

3 grilltænger 

3 grillpaletter 

 

Velegnet til party eller lign. 

 

Grillen kan transporteres i 

bagagerummet på en bil. 

 

Kan afhentes og tilbageleveres i 

Fælleshuset, Agernhaven 8 mel-

lem kl. 20 og 21.30  

(når der er Torsdagstræf). 

 

Grill og tilbehør skal afleveres 

rengjort. Skader og mangler er-

stattes af lejer. 

 

Husk depositum 500 kr., når du 

henter. 

 

Grillen kan reserveres hos: 

Jan Tegner 

Tlf. 4497 5943 / 

mobil 4127 0175 

 Foråret nærmer sig, og det 
er tid til Læggekartofler – frø 
– stedmoderblomster – hæk-
planter 
 
 
Vi har åbent hverdage 10.00 – 17.00 
og weekender 10.00- 15.00 

Fortsættes side 8 
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 FFFFAAAASSSSTTTTEEEELLLLAAAAVVVVN N N N I I I I EEEEGGGGEEEEBBBBJJJJEEEERRRRGGGG        
FOTO :  P e r  G r o t h        T e k s t :  T h oma s  S e e b e r g  

Det blev som sædvanlig et tilløbsstykke. Voksne og børn 

hyggede sig med slik og gratis saftevand, fastelavnsboller 

og kaffe. Og der blev gået til tønderne med køller, så det 

sang, og sådan at en af køllerne knækkede, men til sidst 

måtte også de tønder, der var blevet sat i blød i badekar for 

at forbedre modstanden, give sig, og kattekonger og katte-

dronninger blev: 

0-4 år 

Konge: Mia Stockfleth Jensen 

Dronning: Freja Helene Jensen 

Bedst udklædt i aldersgruppen: Ameli Barrios som konen 

med æggene. (Se forsiden) 

5-8 år  

Konge: Nicolas Langtoft 

Dronning: Sofie Bull 
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     Bedst udklædt i al-

dersgruppen: Lisa 

Stockfleth Jensen 

som løve 

 

 

 

 

 

 

9-13 år 

Konge: Sara Lang-

toft 

Dronning: Niclas 

Langtoft 

Bedst udklædt i al-

dersgruppen: Ida 

Maria Kromann 

som fastelavnstønde 

 

Damer: 

Konge: Inge-Lise 

Jappe 

Dronning: Katja 

Langtoft 

 

Herrer:  

Både konge og 

dronning: Michael 

Gernort 

Flere billeder 
på bagsiden. 
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hvilket var langt under normalen. Vi 

havde lavet en lækker buffet med fle-

re slags sild, laks, æg med rejer. Se-

nere kom der leverpostej med cham-

pignoner og bacon, frikadeller med 

rødkål og surt, oksebryst med tytte-

bærkompot og æbleflæsk. Så kom 

risalamanden på bordet, og 3 mandel-

gaver var der også. Kaffen med små-

kager og chokolade manglede heller 

ikke. Ole Mouritzen trakterede klave-

ret igen i år og det gør han rigtig 

godt, og tilligemed er han meget flek-

sibel. Der blev sunget julesange, dan-

set om juletræet og leget de gamle 

sanglege, akkurat som vi synes en 

gammeldags julehygge skal være. Vi 

solgte igen lodder til ringlotteriet, og 

vi havde udvidet gevinsterne med 

noget chokolade. Lokalerne og jule-

træet var igen pyntet af Seniorklub-

ben, så rammerne var i orden. 

Undtagen i sommerferien og ved jule-

tid har vi vores TorsdagsTræf, godt 
nok med lidt varierende besøgstal. Vi 

har haft 2 dartturneringer i 2011, og 

det har givet lidt liv og omsætning 

tillige. Vores fællesspisning har vi 10 

gange om året, nemlig den dag bladet 

udkommer, og for det meste er vi 

mange, men der er plads til flere. 

Vi har også vore flotte hjemmeside 
www.egebjergklubben.dk. Der er 

links til grundejerforeningerne og til 

interesseforeningerne, man kan læse 

bladet i farver, se billeder fra vores 

arrangementer og meget mere. 

Vi må ikke glemme Egebjergbladet, 

som bliver flittigt læst i de små hjem. 

Det er stadig Erik Hagen, der er re-

daktør, og han kan bare det dér. Ud 

over de sædvanlige, lidt kedeligere, 

ting med generalforsamlinger, oplys-

ninger om lokaleudlejning og i år en 

masse om privatisering af vejene er 

der en masse fotos og efteromtaler af 

vores arrangementer. I det omfang, 

der er plads i budgettet, sørger Erik 

for at få ekstra farvesider inde i bla-

det, og for- og bagside er altid i far-

ver. Men jeg skal hilse fra redaktøren 

og sige, at han meget gerne vil have 

mere stof, så bare kom til tasterne. 

Måske kunne interesseforeningerne 

skrive lidt mere om deres aktiviteter. 

Tak til Erik, som uden for bestyrelsen 

er redaktør. Det fungerer fint, da Erik 

hele tiden sørger for at informere be-

styrelsen om annoncører, bladøkono-

mi, deadlines osv. Og den modsatte 

vej får redaktøren meldinger om, 

hvad der foregår i klubben. 

På den sidste TorsdagsTræf, inden vi 

gik på sommerferie, fik vi  en positiv 

overraskelse. Vi havde da hørt, at 

Egebjergnettet ville indstille deres 

aktiviteter, og at restformuen ville 

tilfalde Egebjergklubben. Men vi 

havde ikke forventet, at det drejede 

sig om så mange penge, nemlig lidt 

over 12.000 kr. Kulturhistorisk Sel-

skab lukkede også ned i 2011, og og-

så de havde valgt at begave os. I star-

ten af januar fik vi overført 4.500 kr. 

fra den nedlagte interesseforening. Vi 

takker mange gange for donationerne, 

som vi vil bestræbe os på at bruge, så 

flest mulige får glæde af dem. Bladet, 

som de fleste læser, har fået bevilget 

ekstra 2.000 kr. i 2012, og vi vil som 

sagt afholde nogle arrangementer i 

2012, som koster lidt mere end vores 

sædvanlige arrangementer. 

Nu følger så den sædvanlige takketa-

le, men hvert et ord er velment, for 

der skal mange til at få det hele til at 

gå op i en højere enhed. Tak til an-

noncørerne, for uden dem kunne vi 

ikke udgive bladet, og husk nu at 

støtte dem. Tak til grillen, fordi de vil 

sælge billetter for os, tak til Flem-

ming Adrian for at holde styr på vo-

res billeder og tak til Seniorklubben 

for pynt af lokaler og juletræ. Vi er 

glade for at få Charlotte Mørk til at 

hjælpe os bl.a. til julehygge, men og-

så til vores årlige bestyrelsesfest er 

Charlotte uundværlig, hvis ikke vi 

selv skal stå i køkkenet hele aftenen. 

Tak til revisorerne og til vores bude, 

som sørger for at bringe bladet ud. 

Som alle har bemærket, tegner Kir-

sten Seeberg nogle særdeles festlige 

billeder, ikke mindst til fastelavn og 

ved juletid, og tusind tak for det. Jeg 

vil også takke grundejerforeningerne, 

fordi de støtter bladet økonomisk. 

Den sidste tak skal lyde til den øvrige 

bestyrelse for det gode samarbejde 

samt til de ægtefæller og andre frivil-

lige, der hjælper os i forbindelse med 

arrangementerne. En speciel tak til 

Birte, som grundet flytning må forla-

de os efter 3 år i bestyrelsen, hvilket 

bliver et meget sort savn. 

Nu ikke mere fra mig i denne omgang 

ud over at sige tak for året 2011 til 

alle og samtidig tak til dem, der delta-

ger i generalforsamlingen her. 

* * * 
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torsdag den 16. februar 2012 
 

Formanden Jan Tegner bød velkommen. 
 

Punkt 1: Valg af dirigent 
Lis Folke sprang til som dirigent, da 

Hans Østergaard var blevet syg. Lis 

Folke kunne berette, at generalfor-

samlingen var lovligt varslet med 

annoncering i Egebjergbladet. 
 

Punkt 2: Formandens beretning 
ved Jan Tegner 
Se særskilt artikel. 

Beretningen blev godkendt uden 

kommentarer.  
 

Punkt 3: Regnskab for Fælleshuset 

ved Svend Jensen 
Svend lagde ud med, at han havde 

nærlæst Fælleshusets vedtægter, 

hvori der ikke står noget om fremlæg-

gelse af et budget for næste år, men 

hvis nogen ønskede det, så kunne de 

få det. 

Private udlejninger i 2011 var 49 stk. 

til en samlet pris af kr. 88.050. LOF 

betaler nu leje forud, da vi tidligere 

har haft et tab fra dem. Erstatning på 

ituslåede glas mm. er mere, end vi 

havde budgetteret. I det beløb er der 

også betaling for et ødelagt bord. Så 

vi kommer ud med et lille overskud 

på kr. 13.102. 

Aktiver og passiver viser, at Fælles-

husets egenkapital er på kr. 

66.301,23. 

Regnskabet blev godkendt. 
 

Punkt 4: Indkomne forslag 
Ingen udefra, men bestyrelsen havde 

forslag til vedtægtsændringer. 

§3 foreslås ændret til: Foreningens 

medlemmer er de beboere, som er 

medlem af en grundejerforening eller 

en interesseforening, der økonomisk 

støtter driften af huset. 

Mod tidligere: §3 Foreningens med-

lemmer er de beboere, som er med-

lem af en grundejerforening, der øko-

nomisk støtter driften af huset. 

For §4 foreslås at ændre sidste afsnit 

til: Private lejere, der er medlem af 

tilskudsydende grundejerforeninger, 

får lejefortrin. 

Mod tidligere i §4 sidste afsnit: Priva-

te lejere, der er medlem af tilskudsy-

dende grundejerforeninger, får lejera-

bat. 

§5 foreslås ændret til: Foreningen 

drives af en bestyrelse på mindst 5 

medlemmer, der ved den årlige gene-

ralforsamling vælges for et år ad gan-

gen. Højst 1 bestyrelsesmedlem kan 

have bopæl uden for Egebjergklub-

bens område. Bestyrelsen konstitue-

rer sig selv. 

Mod tidligere i §5: Foreningen drives 

af en bestyrelse på mindst 5 medlem-

mer, der ved den årlige generalfor-

samling vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Til forslagene om vedtægtsændringerne 

kom der en del kommentarer: 

Forespørgsel ang. § 3: Støtter interesse-

foreningerne huset?  og vil der ikke 

komme for mange udefra, hvis interes-

seforeningernes medlemmer, som ikke 

bor i Egebjerg, bliver medlemmer og  

dermed kan  indgå i bestyrelsen? 

Hertil kunne Jan Tegner svare, at æn-

dringerne drejer sig kun om at få flere 

muligheder for at få nogen til at indgå 

i bestyrelsen. 

Det har bl.a. været drøftet i bestyrel-

sen, at interesseforeningerne skulle 

stille med en mand hvert år til besty-

relsen, da Fælleshuset jo er deres hus. 

Huset blev i sin tid stillet til rådighed 

for Interesseforeningerne af kommu-

nen, men da kommunen senere pålag-

de en husleje, var vi derfor nødt til at 

leje ud til private for at få økonomien 

til at hænge sammen. 

På en forespørgsel om ikke det er GF 

med 720 parceller, som ”ejer” Fælles-

huset, mente Erik Hagen, at tingene 

blev blandet sammen. Fælleshuset er 

en selvstændig forening, men i tider-

nes morgen var det GF`s medlemmer, 

som startede det hele, men se §2, 

hvor der står: Foreningen for Egebjerg 

Fælleshus, på vegne af Beboerforenin-

gen Egebjergklubben, at drive lokaler-

ne, Agernhaven 8, som kommunen har 

udlejet til Beboerforeningen Egebjerg-

klubben. 

Egebjerg Fælleshus’ generalforsamling 

Fortsættes næste side 

FOTO: Ayoe Thürmer 

 



Egebjerg marts 2012 

10                                                                          Husk beboerannoncer er gratis 

Jan Tegner: Selvfølgelig er det GF’s 

medlemmer, der skal sidde i Fælles-

husets bestyrelse, men da det er svært 

at skaffe folk til bestyrelsen, har vi 

valgt at åbne op for interesseforenin-

gerne. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 
 

Punkt 5: Valg af bestyrelse 
Jan Tegner, Svend Jensen og Bjørn 

Kraglund er villige til genvalg, mens 

Erik Hagen og Karen Heide Bech 

ikke ønskede genvalg, sidstnævnte er 

flyttet fra området. 

Benny Lyng Rasmussen og Christian 

Sørensen blev valgt ind. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på 

førstkommende møde.  

Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 

revisorsuppleant 
Jørgen Bragge er villig til genvalg. 

Thomas Seeberg ønskede ikke gen-

valg. Her blev Kirsten Hagen valgt i 

stedet og Karin Thorsen genvalgt 

som revisorsuppleant. 
 

Punkt 7: Eventuelt 
Seniorklubben følte, de havde fået en 

lille røffel af Jan Tegner for ikke at 

møde op til mødet vedr. fornyelse af 

lejekontrakten. 

Jan Tegner kommenterede det med, 

at han synes, det er sørgeligt, at ingen 

møder op på disse møder og giver 

deres mening til kende. Huset er jo 

også deres. 

Hans Christensen mente også, at det 

er for dårligt, hvis ikke interessefor-

eningerne møder op til Store Rengø-

ringsdag. 

Lis Folke roste huset og var stolt af at 

kunne fremvise et stort flot fælleshus 

for gæsterne i anledning af et olde-

barns barnedåb. 
 

Jan Tegner takkede Karen Heide 

Bech og Erik Hagen for deres arbejde 

i bestyrelsen. 

Dirigenten takkede for god ro og or-

den. Formanden takkede dirigenten 

for at lede mødet samt de fremmødte.  

 

Referent 

Karen Heide Bech 

Her følger Formandens beretning 
for 2011 
 
 

 

Lokalerne 

Der sker til stadighed noget til husets 

forbedring. Først på året stod komfuret 

af, og der blev købt et nyt. Den hjerte-

starter, vi omtalte på sidste års gene-

ralforsamling, er for længst opsat i 

køkkenet. Trappen ud til legepladsen 

var blevet lidt vakkelvorn og er blevet 

skiftet ud. Klaveret trængte til at blive 

stemt, og det er nu klaret. Billardloka-

let er blevet totalt renoveret, men det 

er billardklubben selv, der har beko-

stet det. Deres gulv var blevet meget 

flot, så det endte med, at vi hyrede en 

af billardklubbens medlemmer, som 

havde forstand på gulve, til også at 

give husets øvrige gulve den store tur. 

Gulvene blev renset og bonet og frem-

står nu så flotte som aldrig før, men 

skal selvfølgelig stadig have en årlig 

omgang. 

Sidst på året begyndte vi så at interes-

sere os for skabene i A-lokalet, da de 

ikke ligefrem pyntede. Det var ikke 

særlig nemt at finde et alternativ, spe-

cielt ikke når der skulle være nøgle til, 

men håndværkergruppen fandt til sidst 

noget, der var velegnet. De blev bestilt 

og betalt i 2011, men først opsat i ja-

nuar 2012. De gamle skabe blev der 

også anvendelse for, nemlig i depotet, 

da nogle af interesseforeningernes 

skabe var i en dårlig forfatning. 

Udlejningen 
Vi har stadig en meget flot belægning 

på udlejningen, og i stort set alle 

weekender har huset været udlejet. Da 

der til stadighed skal bruges penge på 

vedligeholdelse og nyanskaffelser, 

valgte vi at hæve udlejningspriserne 

med ca. 9 % til privat lejemål, men 

interessseforeningerne blev ikke sat op 

i 2011. 
 

Tilsynsførende 
Vi har ingen fast tilsynsførende, men 

vi har en turnusordning, så en af os i 

bestyrelsen er her om torsdagen og 

ordner det praktiske omkring lejemå-

lene. Efter en udlejning checker vi 

lokalerne, hvorefter vi afregner med 

lejeren. Det fungerer rigtig godt, og 

 



Egebjerg marts 2012 

Husk beboerannoncer er gratis                                                                               11 

langt de fleste lejemål er helt uden 

problemer. Vi er blevet mere strikse 

med at få folk til at erstatte ituslået 

service, men også det går helt gnid-

ningsløst. 
 

Samarbejde med kommunen 
Vi har stadig et rigtig godt samarbej-

de med kommunen. Lige meget om 

det er kloakken, der er stoppet, var-

mestyringen, der er problemer med, 

en rude, der er smadret eller andet, 

hvor der kræves professionelle hånd-

værkere, bliver problemerne hurtigt 

løst, når jeg ringer. En gang om året 

har jeg et bygningssyn med en repræ-

sentant fra kommunen, hvor vi gen-

nemgår huset og taler om de ting, der 

trænger til at blive gjort på kommu-

nens regning. I år fik vi således en ny 

hoveddør betalt og opsat af kommunen. 
 

Hjemmesiden 
Vores hjemmeside bliver flittigt 

brugt. Ud over, at man her kan se, 

hvornår lokalerne er ledige, kan man 

se alt om priser, inventar og meget 

andet. og så kan man selv printe 

2 udlejningskontrakter ud og 

udfylde hjemmefra, så udlejnin-

gen kan gå lidt hurtigere om 

torsdagen.  
 

Interesseforeninger og 

grundejerforeninger 
Først på året havde vi som sæd-

vanligt et møde med interesse-

foreningerne for at høre, om de 

var tilfredse med deres lejevilkår, 

hvilket alle var. Der var også et 

pænt fremmøde til Store Rengørings-

dag i oktober, dog kunne vi godt have 

brugt et par hænder mere. Det gik så 

ud over gardinvasken, men det måtte 

bestyrelsen så selv tage sig af. Det 

skal lige tilføjes, at vi sætter prisen 

for udeblivelse til St. Rengøringsdag 

op til 600 kr. i 2012. Interesseforenin-

gernes leje er så billig, at det må være 

rimeligt, at disse foreninger alle giver 

et nap med en gang om året, for ellers 

må vi købe os til mere professionel 

hjælp.  
 

Med hensyn til grundejerforeningerne 

vil jeg godt takke for deres økonomi-

ske støtte på 40 kr. pr. parcel. Dette 

tilskud er tvingende nødvendigt, for 

at vi kan få økonomien til at hænge 

sammen. Til gengæld får medlemmer 

i de tilskudsgivende grundejerfore-

ninger fortrinsret med hensyn til, 

hvor tidligt de kan leje til private fe-

ster. Desværre har Egekrogen og Ga-

dehusene valgt ikke at yde dette til-

skud, men så har deres medlemmer til 

gengæld kortere frist, hvis de vil leje 

lokalerne. 

Der er også andre, der skal takkes, 

nemlig vores håndværkergruppe Erik 

Hagen, Ole Bech og nu også Benny 

Rasmussen. De gør ikke meget væsen 

af sig men går bare herned og fikser, 

hvad der lige skal gøres. En anden per-

son, jeg godt vil takke, er Ib Mørk, der 

sørger for, at lokalerne bliver rengjort 

en gang om ugen, og desuden tager sig 

af indkøb af bl.a. rengøringsartikler. 

Der skal også lyde en tak til vores 2 

revisorer. 

Som det sidste vil jeg godt takke den 

øvrige bestyrelse for det gode samar-

bejde. Desværre forlader Karen os 

grundet flytning efter 5 år som effek-

tiv og hurtigtarbejdende sekretær, og 

Erik har valgt at forlade bestyrelsen, 

men fortsætter heldigvis i håndvær-

kergruppen, så specielt tak til Jer to. 
 

Tak til alle for året der gik. 
FOTO: Ayoe Thürmer        Formanden deler gaver ud!! 

 

Søndagsindsamling 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening inviterer hvert år alle til 
fælles landsindsamling af af-
fald i naturen. 

I år foregår affaldsindsamlingen 
søndag den 22. april. 
Her i Egebjerg har man i bykvarte-
ret - som sidste år – taget initiativ til 
et fælles projekt. Du kan melde dig 
hos  Erland Nielsen, email: 
en2@hotmail.dk, så vil du blive 
opdateret om ”slagets gang”. Kom-
munen organiserer også noget af-
faldsindsamling med mødested 
foran Rådhuset, hør nærmere her-
om på www.ballerup.dk  
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