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Deadline for næste nummer er den 
13. marts kl.12. 
Bladet forventes omdelt 10 dage 
efter deadline 
Følgende deadlines: 
Den 10. april 
Den   8. maj 
Den   5. juni 

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. 
PS. Husk at medbringe 150 kr. 
(KONTANTER) til betaling af 
reservationsgebyr 

BEBOERANNONCER 

 

Vi sælger ud: 
 
Bøger: 

Danmarkshistorie 14 bind kr. 60 
Saxo: Danmarkskrøniken I –II  
kr. 100. 
Mange håndindbundne bøger: 
Hans Kirk, Thit Jensen, Dumas, 
Achton Friis, Nexø og mange 
flere - også nyere litteratur. 
Kom og se - giv et bud. 
 
Stor standkiste fra 1874, god til 
opbevaring af dyner, hynder 
m.m. kr. 350. 
 
6 stk. stabelstole (brune) for 
kr. 100. 
 
Eve/Flemming tlf. 44975507. 
 
 

* * * 
 

Vi søger en frisk ung pige/dreng 

(fra 9. eller 10. klasse), som har 

lyst til at tjene lidt lommepenge 

ved at hente vores to børn på 

2,5 år (dreng) og 5 år (pige) 

1-2 gange om ugen fra ca. 

kl. 15-15.30 til kl. 17. 

 

Ring gerne for at høre nærmere ☺☺☺☺� � 
 

Med venlig hilsen 

 

Lene og Jan Fisker 

Rydtoften 37 

Tlf. 51 94 87 44 

Ønsker du nyt om sneryd-

ningen på mobilen?? 
Så prøv den her QR-kode: 

Det drejer sig kun om den fælles 

sneordning i Egebjerglund Syd   

og Aagesdal. 

OG det er undertegnedes allerfør-

ste forsøg på at lave sådan en kode, 

så undskyld hvis det ikke funker. 

Henrik 
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                ----      5. Seniorklubben      5. Seniorklubben      5. Seniorklubben      5. Seniorklubben    
                ----     18. Gourmetklubben     18. Gourmetklubben     18. Gourmetklubben     18. Gourmetklubben    
                ----     21. Generalf. i GF     21. Generalf. i GF     21. Generalf. i GF     21. Generalf. i GF----SydSydSydSyd    
    
April  2. SeniorklubbenApril  2. SeniorklubbenApril  2. SeniorklubbenApril  2. Seniorklubben    
                ----     6. Sportsklubben     6. Sportsklubben     6. Sportsklubben     6. Sportsklubben    
                ----     8. Blomstervennerne     8. Blomstervennerne     8. Blomstervennerne     8. Blomstervennerne    
                ----   11. Generalf. I GF Skovbo   11. Generalf. I GF Skovbo   11. Generalf. I GF Skovbo   11. Generalf. I GF Skovbo    
 Maj   6. Blomstervennerne Maj   6. Blomstervennerne Maj   6. Blomstervennerne Maj   6. Blomstervennerne    
            ----      7. Seniorklubben      7. Seniorklubben      7. Seniorklubben      7. Seniorklubben    



Egebjerg Februar 2013 

Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus´ generalforsamlinger torsdag den 28. februar                                   3 

 

 Generalforsamlinger 

       Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.30 
 
        I Egebjerg Fælleshus 
        Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan 
        læses på www.egebjergfaelleshus.dk  
 
        Jan Tegner, fmd. for Egebjerg Fælleshus 
 
  
          Og derefter i Egebjergklubben 
          Dagsorden ifølge vedtægterne, som 
           kan læses på      
           www.egebjergklubben.dk  
 
            Lone Tegner, fmd. for 
            Egebjergklubben 
 
                  Det hele foregår i  
             Egebjerg Fælleshus 
             Agernhaven 8 
 

 Foreningerne byder på øl, vand og vin. 
  Læs også side 5, 10 og bagsiden 
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Dartturnering …. starter 
Den 7. marts 2013 kl. 19.30  

Kom ned i Egebjergklubben og vær med til det herlige spil.  
 
 
Vi er ca. 8 ”medlemmer” der spiller på elektroniske skiver  
– så slipper vi for at tælle selv!  
 
Det koster 25 kr., som går til gaver 
   
Vi har pile til alle  
 
Der er stadig plads til lidt flere… bl.a mangler vi 
3 spillere til den almindelige dartskive… Kom ned og se 
om det er noget for dig. 

 
Baren er åben for salg af øl, vand og vin 
 

Ring evt. til mig på 6022 5539… på gensyn fra Ulla Houe 

HUSK at     
notere i     
kalenderen: 
 

  7/3 (uge 10) 
14/3 (uge 11) 
 

11/4 (uge 15) 
18/4 (uge 16)  
 

Alle dage 
19.30 

OBS! OBS! Husk 

Egebjergklubbens og  

Fælleshusets generalfor-

samlinger  den 28. dennes 

UDEN BESTYRELSER 

INGEN FORENINGER 
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Hvad sker der, hvis Egebjergklubben lukker?? 

 
TorsdagsTræf lukker 
Det betyder, at der ikke mere er åbent hus i Fælleshuset om torsdagen, og torsdagsaktiviteter som f.eks. 
dart ophører, og der skal laves et andet system for udlejningen. Grundejer- og interesseforeningerne har 
ikke mere mulighed for at bruge fælleshuset til bestyrelsesmøder, og generalforsamlinger og medlems-
møder bliver måske på andre betingelser. 
 

Der kommer ikke flere arrangementer 
Fastelavn, midsommerfest, julehygge og banko gennemføres ikke mere, og der er heller ikke længere 
mulighed for nye tiltag som f.eks. Beatlesaftenen. 
 

Egebjergbladet udkommer ikke mere 
Vores flotte lokale blad, som du sidder og læser i nu, udkommer ikke mere. Foreningerne kan ikke mere 
bruge det til at annoncere generalforsamlinger og omtale af forskellige arrangementer, og der er ikke 
nogen steder, hvor lokale aktiviteter kan annonceres. 
 
Egebjerg Fælleshus 
Et af de gode argumenter til kommunen, for at vi får lov til at beholde Egebjerg Fælleshus, er selvfølge-
lig, at beboerne bruger det meget både til arrangementer og til foreningernes aktiviteter. Alle beboere i 
Egebjerg har også mulighed for at leje Fælleshuset før alle andre, men hvis Egebjergklubben nedlægges, 
falder de lokale aktiviteter, og så ved man jo ikke, hvordan kommunen stiller sig fremover. 
 

Kom til generalforsamlingen 
Der må da være nogle, der synes, at det er ærgerligt, hvis Egebjergklubben lukker, og som har lyst til at 
give en hånd med. Hvis du f.eks. er medlem af en af bestyrelserne, hvis du er gået på efterløn og har fået 
bedre tid, eller hvis du er en af de unge, der kan se fordelene ved et velfungerende lokalsamfund, så mød 
op på generalforsamlingen - vi har brug for dig. 
 
Finn Madsen 

  Læs også side 3, og 10 og bagsiden 
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Som sædvanligt havde børn, for-
ældre og bedsteforældre en dejlig 
eftermiddag med fastelavnsboller, 
kaffe og gratis saftevand. 
Stemningen var fin, og der var en 
fin tøndeslagning i hele fem ræk-
ker, så der blev uddelt kattekonge-
kroner og kattedronningekroner 
samt flotte ris til ni, for hos de 
mindste var der en suveræn vinder 
af begge kroner 

 
 
 
 
 
 
 
 

FFFFAAAASSSSTTTTEEEELLLLAAAAVVVVNNNN    
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Kattekonger og kattedronninger 
blev: 
0 – 4 år 
Konge: Mette Peters 
Dronning: Mette Peters 
Bedst udklædt i aldersgruppen: 
Bodils barnebarn Amili Barrios - 
Sankt Hans heks. 
 

5 – 8 år 
Konge: Marcus Langtoft 
Dronning: Ellen Sofie Edlers Jen-
sen 
Bedst udklædt i aldersgruppen: 
Emilie Dahl Andersen 
 

9 – 13 år 
Konge: Mathilde Wollesen 
Dronning: Natasja Wollesen 
 

Damer 
Konge: Gitte Wollesen 
Dronning: Mette Boll Østergaard 
 

Herrer 
Konge: Jan Peters 
Dronning: Peter Boll 
 

Tekst og foto: Per Groth 

IIII     EEEEGGGGEEEEBBBBJJJJEEEERRRRGGGG        
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Grundejerforeningen 
Egebjerglund Syd holder 
generalforsamling torsdag den 

21. marts 2013 kl. 20:00 i  Fælles-
huset 

 
Indbydelse med dagsorden omdeles 
til medlemmerne i løbet af februar. 
Den kan som øvrigt materiale ses 
på www.egebjerglund-syd.dk under 
Generalforsamlingen. 
 
Med indbydelsen er omdelt en 
brochure om www.nabohjælp.dk  
som bestyrelsen varmt anbefaler, 

at man melder sig til! 
 
Bemærk: Melder du dig ind, får du 
mærkater som det foroven til at 
klistre på f.eks. din postkasse eller 
ved en adgangsdør. Brugen af hver 

enkelt af systemets mange mulighe-

der er i øvrigt frivillig; og ens hjæl-

pere behøver ikke at være naboen.  
 
Har du ikke modtaget din indbydel-
se sidst i februar, så skriv til 
post@egebjerglund-syd.dk eller 
ring til 6017 1953. 
 

Bestyrelsen 

Gourmetklubben, hvad er det? 
 
Ja, det er jo endnu en af Egebjergbeboernes gode foreninger, og den 
holder i år generalforsamling den 18. marts klokken 19.00 i Ege-
bjerg Fælleshus.. 
Vi er en flok, der godt kan lide god mad, lavet af gode råvarer, som 
er godt tilberedt. og dertil gode vine og i hyggeligt selskab. 
Vi mødes 4 gange årligt, 3 gange kun for at nyde den gode mad, 
som et af holdene har tilberedt. Den 4. gang, der er i marts, for at 
holde generalforsamling. 
På generalforsamlingen er der mulighed for at blive optaget i klub-
ben. Vi har begrænset antal medlemmer, men p.t. er der 4 ledige 
pladser. 

Hvis du/I har lyst til at være med 
og bor i Egebjerg, skal du blot 
henvende dig til vores mester, 
som er Karen Bech, på tlf. 
44655981 eller mail  
heidekaren@gmail.com 
På generalforsamlingen bliver 
der fordelt arbejdsopgaver. Vi er 
ca. 6 personer på hvert madhold, 
som selv sammensætter en menu 
og igen fordeler arbejdsopgaver-
ne imellem sig. 
 

Det hele skal have en vis standard; vi kalder os jo gourmetklub, 
fordi det godt må være lidt ud over det, vi får til hverdag. 
Vi har været med siden 2004 og har haft mange gode oplevelser, 
både når jeg ser på fornøjelsen ved at tilberede den gode mad, glæ-
den ved at servere den for andre, og så fornøjelsen ved at spise det, 
de andre hold har tilberedt. Så er der også det store plus, at vi har 
det rigtig hyggeligt, når vi er sammen; vi får snakket en hel masse 
og ikke kun om mad. 
I de år, vi har været med, har det været alt fra de store vildtretter til 
pølser fra andre lande, italiensk inspireret mad, slovakisk gullasch, 
fiskespecialiteter, mad fra danske øer, trøffelmiddag, thaimad, og et 
par gange har vi været ude af huset. 
Alle har været gode måltider, som vi har nydt at deltage i. 
Så kan du/I lide mad, både det at lave den, spise den, snakke om 
den, og frem for alt det at være i godt selskab, så ta’ og kontakt 
Karen Bech og se om det ikke skulle være en god idé at deltage. 
Det kan anbefales. 
Medlemskabet har indtil nu kun kostet 100,00 kr. om året. 
Finn og Ingrid Madsen 

Der er ikkeikkeikkeikke Torsdagstræf 
den 28. februar og derfor 
heller ikke lokaleudlejning. 
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§ 2 Foreningens formål er at drive lokalerne, Egebjerg Fælleshus beliggende Agernhaven 8, som lejes 
af Ballerup Kommune. 

 
§ 4 Foreningens økonomiske grundlag hviler på eventuelle frivillige tilskud fra grundejerforeningerne: 

Egebjerghøj, Egebjerglund-Nord, Egebjerglund-Syd, Egekrogen, Gadehusene, Pilehøj, Skovbo, 
Tranemosen og Aagesdal samt på indtægter fra udlejning og brugerbetaling fra interesseforeninger. 
 
Tilskudsyderne og interesseforeninger har fortrin m.h.t. brug af Fælleshuset. 

 
Private lejere, der er medlem af tilskudsydende grundejerforeninger, har  lejefortrin. 

 
§ 6 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal. Generalforsamlin-

gen indvarsles senest 14 dage før ved annoncering i lokalt husstandsomdelt medie. 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør forelagte sager ved stemmeflertal. 
Evt. vedtægtsændringer afgøres med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Stemmeafgivning kan kun 
ske ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning er 
forlangt. 
 
Hver parcel har max. 2 stemmer. 

 
§ 8 Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser og kan ikke til-

pligtes at gøre nogen ekstraordinær indbetaling. 
 
Bestyrelsen godkender selv løbende udgifter vedrørende driften og fornyelser.  
 
Bestyrelsen udfærdiger brugskontrakter for grundejerforeningerne samt, i samråd med interessefor-
eningerne, brugskontrakter for interesseforeningerne. Alle øvrige lejekontrakter udfærdiges ligele-
des af bestyrelsen. 
 

§ 9 I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle pengemidler anvendes til velgørende eller al-
mennyttige formål i Ballerup Kommune efter bestyrelsens herom nærmere trufne bestemmelse. 

 
Opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 majoritet 
blandt de fremmødte. 
 

Når Egebjerg Fælleshus afholder generalforsamling 28/2-2013 vil bestyrelsen fremlægge forslag 

til ændring af vedtægterne.  

 

De paragraffer, der ændres, fremgår nedenfor. De hidtidige vedtægter kan ses på Fælleshusets 

hjemmeside. 

 

 
VEDTÆGTER FOR 

FORENINGEN FOR EGEBJERG FÆLLESHUS 
 

NYT FRA 
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SSP-samarbejdet er på vej tilbage! 

 
Vi har alle interesse i, at vore børn og unge holdes ude af kriminalitet 
og misbrug samt får mulighed for støtte i svære familiesituationer. 
Samarbejdet mellem lokalområderne og Skole, Socialforvaltning og 
Politi (SSP) til gavn for vore børn og unge har stået stille i et par år. 
Men nu satser vi på fornyet kraft og kontakt. 
Deltagerne i det nye, lokale Egebjerg SSP-udvalg holdt møde 17/1-
13 og har aftalt møde igen den 2/5. 
I Egebjerg-regi vil vi fx meget gerne have genoplivet SSP-
Familiemarked mellem Murene v/Egebjergskolen. Og om muligt fle-
re andre aktiviteter som kan støtte vores unger, små som store. Kom 
med jeres forslag! 
Alle, som ønsker at bidrage enten med idéer eller deltagelse i det 
kommende SSP-samarbejde, må meget gerne kontakte SSP-
konsulent Arne Møller, Arne.Moeller@skolekom.dk. 
Vore børn og unge skal medinddrages – de vil gerne, men har ofte 
brug for et lille, kærligt spark for at komme i gang. Støt dem i at tage 
kontakt til Arne Møller på Egebjergskolen og/eller klubleder Peter 
Als (Klubben Nordbuen, Rosendal og Lundegården). 
Læs i øvrigt mere om SSP-samarbejdet på: http://www.ballerup.dk/
borger/born-unge/ssp-samarbejde 
Anne/Gadehusene 

Egebjerg Gourmetklub afholder generalforsamling 
mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00                          
i Egebjerg Fælleshus 
 
Dagsordenen: 
 
a. Valg af dirigent 
b. Mesters beretning 
c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget 
d. Fastsættelse af kontingent 
e. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant 
f. Kommende arrangementer  
g. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen 
h. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen afsluttes med et let måltid. 

Man undres noget . . . . . 

I dagspressen går der ikke mange 
dage imellem, at der er artikler om 
danskernes store interesse for frivil-
ligt, ulønnet arbejde for fællesskabet. 
Det er åbenbart kun i Egebjerg, at 
det kniber lidt med interessen for 
noget sådant. Ligeledes kan man 
med jævne mellemrum læse i avisen, 
at yngre mennesker er underrepræ-
senteret i demokratiske fora. Alt det 
kan der gøre noget ved her og nu. 

Egebjergklubben, som blev dannet 
for snart 45 år siden, har stået fadder 
til næsten alt, hvad der rører sig af 
fritids- og interesseforeninger. Ek-
sempelvis var det Egebjergklubben, 
der startede både ungdomsklub og 
fritidsklub her i Egebjerg; institutio-
ner, som senere blev overtaget af 
kommunen. Egebjergklubben fik i 
1979, efter 10 års hårdt arbejde med 
konstant renden kommunen på døre-
ne, egne lokaler, og fra den dag 
blomstrede foreningslivet i Egebjerg. 

Takket være idé- og initiativrige 
mennesker er der i dag en bred vifte 
af foreninger her i Egebjerg: Sports-
klub, bridge, gourmet mm. (se tele-
fonlisten på næste side), men hvis 
Egebjergklubben skal fortsætte - og 
dermed også muligheden for at kom-
munikere tanker og ideer om nye 
aktiviteter ud til andre via Egebjerg-
bladet -  kræver det, at yngre kræfter 
træder til og tager en tørn. 

Da Egebjergklubben blev dannet i 
1969 var gennemsnitsalderen for 
bestyrelsesmedlemmerne, uden at 
jeg vil lægge hovedet på blokken, 
vel ca. 35 år. I dag, små 44 år efter, 
har den sneget sig op på ca. 70 år. 
Enhver kan jo se, at denne udvikling 
ikke kan fortsætte ret meget længere. 

Erik Hagen  

  Læs også side 3, 5 og  bagsiden 
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              13. februar 2013 

Et alternativt SSP for Egebjerg 

 
Nogle initiativtagere fra ”Fællesvirket” har udtrykt ønske om oprettelse af en alternativ SSP-Lokalgruppe 
for Egebjerg med henblik på bl.a. en genoplivning af det årlige Familiemarked og lignende initiativer. 
I forvejen har vi jo en ren kommunal ”SSP-Lokalgruppen Egebjerg” i lighed med ca. 7 andre SSP lokal-
grupper i Ballerup kommune (SSP=Skole, Socialforvaltning og Politi).  Ballerup kommune var tidligt 
fremme med et velorganiseret SSP.  Jeg har været med i SSP/Ballerup i forskellige led lige fra starten, her-
under i det politiske SSP-udvalg og i SSP-Lokalgruppen Egebjerg i ca. 15 år. 
Jeg har fået en henvendelse fra initiativtagerne til den alternative lokalgruppe om at være med igen.   
Man har allerede haft et ”stiftende” møde i den alternative lokalgruppe, der bakkes op af repræsentanterne 
fra den ”rigtige” lokalgruppe. 
Jeg finder det udmærket med ethvert SSP-initiativ, også i Egebjerg, så vi forhåbentlig kan bevare vores 
dejlige område med mindre (ungdoms-)kriminalitet, f.eks. hærværk, tyverier samt handel med og brug af 
stoffer i krogene. 
Jeg vil dog minde om, at der netop i Egebjerg-Lokalgruppen indgik en flok ildsjæle - indtil kommunen 
smed os ud for 2 år siden.  Det var vi alle i gruppen meget kede af, både de offentligt ansatte og vi lokale 
deltagere. Der har altid været et eksemplarisk samarbejde i gruppen. Nok kommunens bedste lokalgruppe. 
Årsagen til udsmidningen var formentlig, at man på rådhusets direktørgang pludselig blev opmærksom på, 
at der kun i et par af de ca. 8 lokalgrupper indgik lokale ildsjæle, og da det åbenbart var vigtigt med ensar-
tethed, var det nemmere at smide nogle få ildsjæle ud end at forsøge at inspirere ca. 20 nye ildsjæle til de 
øvrige ca. 6 lokalgrupper.  Beslutningen blev konfirmeret af politikerne. 
Det er jo ingen skam at gå fra et godt selskab, når man bliver smidt ud.  Så vi gik. 
Og siden da har der naturligvis ikke været arrangeret Familiemarked eller lign., for det kræver især en stor 
indsats fra lokale ildsjæle og dertil nødvendigheden af nogle gode forbindelser til folk og institutioner – 
forbindelser og tillid, som det tager flere år at opnå. 
Så selv om kommunen i disse år råber på frivillige til alt tænkeligt og iflg. deres brevpapir også fortsat er 
positive mht. SSP-arbejde, så håber jeg, at initiativtagerne til det alternative SSP i Egebjerg vil forstå, at vi 
”gamle” SSP-deltagere, der blev smidt ud, har nogle betænkeligheder ved at driste os ind i arbejdet igen. 
Vi kan jo risikere at blive smidt ud en gang til. 
Jeg skriver dette på egne vegne, og jeg vil godt bistå initiativtagerne med erfaringer og evt. gode råd m.v. 
 
Med venlig hilsen 
Hans Christensen. 

Interesseforeninger i Egebjerg 
Ring til nedenstående og hør nærmere 

 

Billardklubben  v/ Flemming Peters Tlf. 44 66 09 04 

Bridgeklubben  v/ Jan Bartoldy            -    44 66 07 30 

Blomstervennerne v/ Elise Quottrup    -    44 97 24 20 

Gourmetklubben v/ Karen Heide         -    44 65 59 81 

Seniorklubben   v/ Flemming Adrian     -    44 97 55 07 

Sportsklubben  v/ Erik Neergaard        -    25 70 11 49 

Øl&Vinmagerlavet v/ Leif Poll            -    44 97 88 69 
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Egebjergklubbens historie 

Alle beboerne i grundejerforeningerne i det ”gamle” 
Egebjerg er medlemmer af Egebjergklubben, og den 
har i over 40 år lavet masser af forskellige arrange-
menter, som har været en del af det sociale liv i vo-
res kvarter.  
Hvis man fortæller andre om alle de aktive foreninger 
og hyggelige arrangementer, der er i Egebjerg, bliver 
man mødt med undren over, at det er muligt med 
sådan et aktivitetsniveau. 
 

Egebjergklubbens aktiviteter 

I ”gamle dage” blev der bl.a. lavet silde- og kaffebor-
de med musikunderholdning forskellige steder i kvar-
teret til sommerfesterne, vi havde øl- og vinfestival, 
vores egen lokale revy, fodboldkampe mod kommu-
nalbestyrelsen og mange andre arrangementer.  
Sidste år blev der slået katten af tønden til Faste-
lavn, fællespisning/-hygge til Sct. Hans, bankospil – 
med rekorddeltagelse, julehygge med spisning og 
juletræ, og så havde vi et musikarrangement med 
Beatlesmusik, som også var rigtig godt besøgt, så 
der er stadig masser af muligheder.  
Det er også Egebjergklubben, der udgiver vores lo-
kale Egebjergblad med nyheder og indkaldelser til 
generalforsamlinger.  
Det er med til, at Egebjerg er et sted, hvor vi kender 
hinanden, og hvor vi ”kommer hinanden ved”.  
Det smitter da også af på ejendomspriserne; læg 
mærke til at ejendomsmæglerne altid fremhæver, 
når et hus, som de har til salg, ligger i Egebjerg. 
Det vil vi sikkert alle sammen gerne bevare, men 
desværre er deltagelsen til nogle af de traditionelle 
arrangementer stagnerende eller endda faldende.  
 

Egebjergklubben trænger til fornyelse 
og ny energi, vil du være med?? 

Tiderne forandrer sig, og vi må naturligvis følge med.  
De fleste i den nuværende bestyrelse har været med 
i mange år, og til den næste generalforsamling er der 
desværre fire, bl.a. formanden, der af forskellige år-
sager ikke ønsker genvalg, og det er jo en rigtig god 
anledning til fornyelse, når der skal vælges fire nye.  
Vi ved godt, at de unge i kvarteret har travlt med job 
og børn, sådan har det jo altid været, men det ville 
altså være rigtig dejligt, hvis der var nogle af jer, der 
ville bruge lidt tid på bestyrelsesarbejde i Egebjerg-
klubben, så vi forhåbentlig sammen kunne lave nog-
le ting, der også interesserede de yngre beboere i 
kvarteret. 
 
 
 

Mød op på generalforsamlingen  
torsdag den 28. februar 2013 i  
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8   
og giv din mening til kende 
Der er mange forskellige opgaver, der skal udføres i 
bestyrelsen, og vi har selvfølgelig brug for alle, 
der har tid og lyst, uanset alder. 
Så mød op til valget, også selv om du ikke ønsker at 
blive valgt, for vi har alligevel brug for din mening. 
Egebjergs trivsel er vigtig for os alle sammen, og vi 
har et fælles ansvar for, hvordan det kommer til at gå 
fremover. Vi mangler fornyelse og ny energi i besty-
relsen, og vi håber, at du har lyst til at deltage.  
Hvis du vil vide mere om, hvad det indebærer, så 
kan du ringe til formand Lone Tegner, der ikke øn-
sker at genopstille, eller en anden i bestyrelsen. Du 
kan finde telefonnumre og se, hvem vi er på 
http://www.egebjergklubben.dk/Bestyrelsen.htm. 

 

Hvis Egebjergklubben ikke får  
en arbejdsdygtig bestyrelse? 
Der er ikke tradition for, at der ligefrem bliver kamp-
valg til generalforsamlingerne, og derfor har bestyrel-
sen desværre også et forslag om nedlæggelse af 
Egebjergklubben med, hvis der ikke bliver valgt en 
ny bestyrelse.  
Dette vil selvfølgelig have store konsekvenser for 
Egebjergs sociale liv. Egebjergbladet vil ikke mere 
udkomme, og diverse foreninger, både interesse- og 
grundejerforeninger, vil mangle et medie til deres 
budskaber.  
TorsdagsTræf vil også lukke, således at disse for-
eninger ikke på samme måde kan benytte lokalerne 
om torsdagen til møder og generalforsamlinger, og 
muligheden for at købe deres drikkevarer i baren vil 
ikke mere være der. 
Det er vist overflødigt at skrive, at Egebjergklubbens 
arrangementer også vil stoppe.  
Hvordan det vil påvirke Egebjerg Fælleshus er for 
tidligt at udtale sig om, men Fælleshuset vil under 
alle omstændigheder mangle bladet til deres infor-
mationer om udlejning til foreninger og private. 
En nedlæggelse af Egebjergklubben kræver ved-
tagelse på to på hinanden følgende generalforsam-
linger i henhold til vedtægterne, der som nævnt kan 
ses under punktet ”Om klubben” på vores hjemme-
side. Vi håber selvfølgelig ikke, at det bliver aktuelt, 
men det er du jo heldigvis også selv med til at be-
stemme. 
 

Vi regner også med, at du kommer. 
 

Bestyrelsen                        

  Læs også side 3, 5 og 10 

Synes du, at Egebjergklubben skal nedlægges?? 


