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Af Mette Hvidberg Lund

Deltagerne gik til den med 
tøndeslagning, sjov og ballade 
til fastelavn i Fælleshuset. En 
begivenhed der virkelig lyste 
op i denne lidt farveløse årstid.

I denne måned er der desuden 
blevet holdt møder og 
generalforsamlinger, hvor der 
er taget beslutninger, som kan 
have betydning for dig. 

Sagen om busserne blusser 
op igen, nu med kommentarer 
fra Tom Nielsen fra 
kommunalbestyrelsen.

Sidst i bladet siger vi farvel 
og tak til vores lille bager 
i Egebjerg, som desværre 
lukker.

Til næste nummer vil jeg blive 
glad for, hvis du som læser 
sender mig en lille historie 
til bladet. Det kan være en 
historie som denne:

En klo i mig af dårlig 
samvittighed

For nylig gik jeg tur ved Netto-
søen, hvor jeg til min store 
forbavselse mødte en hummer. 

Den lå som affald foran 
Søpavillonen ud mod søen, og 
jeg følte, at det var dyrplageri 
at lade den ligge. Men hvad 
skulle jeg så gøre?

Jeg gik hjem og spurgte min 
mand, der svarede, at vi kunne 
koge den (det ville jeg ikke). På 
nettet læste jeg, at hummere 
kan overleve i ferskvand - så 
måske skulle jeg skubbe den i 
søen?

Stakkels lille hummer. Inden 
jeg fi k overvejet færdig, fi k jeg 
travlt med andre ting. Da jeg 
senere kom afsted, lå der kun 
rester af den tilbage.

Deadline
Deadline for indsendelse af 
materiale til næste nummer er 
mandag den 31. marts.

PS. Læg mærke til, at 
oversigten over aktiviteter i 
Fælleshuset nu er på bagsiden 
af bladet.
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EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup

Priser for leje af Fælleshuset:
Én hverdag  kr.   700
Fredag  kr. 1050
Lørdag  kr. 1750
Søndag  kr. 1750
Fredag og lørdag kr. 2400
Lørdag og søndag kr. 2800
Fre., lør. og søndag kr. 3400

Der er trådløs netadgang i   
Fælleshuset for medlemmer 
af tilknyttede foreninger, og 
password udleveres i baren 
eller af den tilsynsførende.

Reservation af Fælleshuset 
kan ske kl. 21.30 - 23.00, når 
der er Torsdagstræf. Husk at 
medbringe 150 kr. til betaling af 
reservationsgebyr.
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AnnoncerAnnoncer

Boller og ballade
gør alle børn glade  

Traditionen tro havde 
Egebjergklubben 
inviteret til fastelavn, 
hvilket i år blev fejret 
søndag den 2. marts.

Af Jette Bisgaard Boll

Fastelavnsfesten blev et 
tilløbsstykke uden lige. Børn, 
forældre og bedsteforældre 
havde en dejlig søndag, 
hvor de hyggede sig 
med tøndeslagning, slik, 
fastelavnsboller, sodavand, 
kakaomælk og kaffe.

De mange fl otte, sjove og 
kreative udklædninger var med 
til at gøre dagen ekstra festlig.

Kølleslagning i særklasse
Ved tønderne gik deltagere 
i alle aldre til den. Især de 
store børn, fra 9 – 13 år, var 
ivrige efter at få fat i køllerne. 
Da børnene først kom i sving, 
lagde de kræfterne i og fi k 
slået tønden ned på rekordtid.

Da slikposerne var delt ud, 
løb mange glade børn ud 
på legepladsen, mens de 
voksne i højt humør overtog 
tøndeslagningen.

Kattekonger og -dronninger
Følgende blev kronet og fi k ris:

0 – 4 år
Dronning: Melanie Scott Peters
Konge: Ellen Eriksen

5 – 8 år
Dronning: Johanne Børrild
Konge: Marcus Langtoft

9 – 13 år
Dronning: Julie Pedersen
Konge: Mathilde Wollesen

Damer
Dronning: Gitte Wollesen
Konge: Fumii Akinleminy

Herrer
Dronning: Lars Peters
Konge: Kim Langtoft

De bedst udklædte børn blev 
kåret, og i år faldt valget på en 
sandwich og et diamanthoved. 
Bag udklædningerne var Lisa 
Stockfl eth og Victor Garavanu.
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Nyt fra Egebjergklubben
BESTYRELSE OG SUPPLEANTER ER VALGT

og gælder for 2014-2015
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Den 13. februar var der 
generalforsamling i 
Fælleshuset. Her følger 
formandens beretning for 
2013.

Af Jan Tegner, formand

Lokalerne
Toiletterne er blevet istandsat 
af håndværkergruppen, og der 
er kommet nye forsænkede 
lofter. I sommer fi k vi renset 
og behandlet gulvene i A- og 
B-lokaler, køkken, gang og 
toiletter. Vi fi k et professionelt 
fi rma til at gøre det og betalte 
os fra det.

Det var ganske vist ikke billigt, 
men vi er alle kommet op i 
årene og orker det ikke mere. 
For at holde prisen lidt nede, 
fl yttede vi som sædvanlig alle 
borde og stole fra det ene til 
det andet lokale, efterhånden 
som arbejdet skred frem.

Vi har fået ny opvaskemaskine 
i 2013. Hjertestarteren meldte 
i øvrigt fejl, så den fi k vi 
ombyttet på garantien.

Vi havde ikke Store 
Rengøringsdag i 2013, men vi 

har planlagt det til 11. maj i år.

Udlejningen
Vi har stadig en meget fl ot 
belægning på udlejningen, og 
i stort set alle weekender har 
huset været udlejet. Vi har ikke 
sat lejen op i 2013, hverken 
for interesseforeninger eller 
private lejemål.

Vi lejer stadig ikke ud til 
ungdomsfester, herunder 18 
års fødselsdage, også selvom 
forældrene bedyrer, at de er 
til stede. Desværre har nogle 
lejere prøvet at snyde, ved at 
kalde det familiefester. Derfor 
spørger vi nu meget grundigt 
ind til festens anledning, for at 
tage problemerne i opløbet.

Rent faktisk er der nogle 
meget emsige personer 
i nabokvarteret, der kan 
fi nde på at ringe til mig midt 
om natten, hvis der er den 
mindste smule støj. Det gælder 
både fra høj musik og fra 
parkeringspladsen.

Da det skete sidst, opholdt jeg 
mig på et hotelværelse i Århus. 
Klokken var to om natten og 
mit svar til hende der ringede, 

egner sig
ikke til gengivelse.

Da jeg kom hjem, skrev 
vi til vedkommendes 
beboerforening, hvor hun tillige 
er med i deres bestyrelse. Vi 
fortalte at vi havde strammet 
op på udlejningsproceduren, 
så støjproblemer gerne skulle 
være væk.

Selv om beboerforeningen 
tidligere havde truet os med 
bål og brand, har vi ikke hørt 
en lyd fra dem siden. 

Tilsynsførende
Vi har ingen fast 
tilsynsførende, men vi har 
en turnusordning, hvor en 
af os i bestyrelsen er her 
om torsdagen og ordner det 
praktiske omkring lejemålene. 
Efter en udlejning checker vi 
lokalerne, hvorefter vi afregner 
med lejeren.

Det fungerer rigtig godt, og 
langt de fl este lejemål er helt 

Annoncer

Fælleshuset informerer
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Annoncer
Er du en frisk teenager?

... som har tid og lyst til et ugentligt 
fritidsjob på ca. 1 time.

Så kan du slå græs og feje hos os!

Vi bor på Egebjergvej.
Ring til Annette på 2143 1527

uden problemer.

Vi er blevet mere strikse med 
at få folk til at erstatte ituslået 
service, men også det går 
helt gnidningsløst.

Samarbejde med kommunen
Vi har stadig et rigtig godt 
samarbejde med kommunen. 
Lige meget om det er kloakken 
der er stoppet, varmestyringen 
der er problemer med, en 
rude der er smadret eller 
andet, hvor der kræves 
professionelle håndværkere, 
bliver problemerne hurtigt løst, 
når jeg ringer.

Da varmeanlægget ikke 
fungerede som det skulle, fi k vi 
lavet et eftersyn og justeret på 
det. En gang om året har jeg 
normalt et bygningssyn med en 
repræsentant fra kommunen, 
hvor vi gennemgår huset og 
taler om de ting, der trænger 
til at blive gjort på kommunens 

regning.

Vi ved at vi har fået ny 
tilsynsførende, men jeg har 
hverken set eller hørt fra ham.

Tidligt på året faldt det på plads 
at kontrakten med kommunen 
skal være med Fælleshuset, 
og ikke som tidligere med 
Egebjergklubben. Kontrakten 
skulle udløbe medio 2014.

Så allerede i november 2013 
rykkede jeg for en forlængelse. 
Jeg var til møde i kommunen, 
og det viste sig at være 
lidt mere kompliceret end 
forventet.

De ville egentlig have en 
klækkelig lejeforhøjelse, men 
da de var klar over, at det 
blev et økonomisk problem 
for os, blev det ændret til at 
kommunen på deres opfordring 
kunne gøre brug af lokalerne.

Efter nogle ændringer ser det 
nu ud til at vi er kommet dertil, 
at de ikke bare kan komme 
og skubbe andre lejere væk, 
men skal respektere allerede 
udlejede dage.

Vi er nu alligevel ikke helt 
trygge, for sætter de sig på 
alt for mange dage, kan det 
betyde manglende udlejning, 
og dermed også formindskede 
lejeindtægter.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside bliver 
stadig fl ittigt brugt. Udover 
at man her kan se, hvornår 
lokalerne er ledige, kan man 
læse alt om priser, inventar og 
meget andet. Man kan selv 
printe to udlejningskontrakter 
og udfylde dem hjemmefra, 
så udlejningen kan gå lidt 
hurtigere om torsdagen.

Interesseforeninger og 
grundejerforeninger

Samarbejdet med foreningerne 
fungerer stort set godt. Jeg har 
dog en bøn om, at man rydder 
pænt op efter sig, tømmer 
opvaskemaskinen efter brug 
og lægger puderne pænt i 
reolen - i stedet for at kyle dem 
op hulter til bulter.

Ellers skal vi andre gøre det, 
hvilket ikke er rimeligt, da 
bestyrelsens arbejde trods 
alt er baseret på frivillig 
arbejdskraft.

Hvis der er ituslået glas eller 
porcelæn, så sæt det på 
køkkenbordet og sig det, så 
det ikke mangler til næste lejer.

Med hensyn til 
grundejerforeningerne vil 
jeg godt takke for deres 
økonomiske støtte på 40 kr. 
pr. parcel. Dette tilskud er 
tvingende nødvendigt, for at vi 
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kan få økonomien til at hænge 
sammen.

Til gengæld får medlemmer 
i de tilskudsgivende 
grundejerforeninger fortrinsret, 
med hensyn til hvor tidligt de 
kan leje til private fester.

Desværre har Egekrogen og 
Gadehusene valgt ikke at yde 
dette tilskud, 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 Benny 
Rasmussen.

Der skal også lyde en tak til 
vores to revisorer.

Som det sidste vil jeg godt 
takke den øvrige bestyrelse 
for det særdeles gode 
samarbejde.

Tak til alle for året der gik, og 
tak til Jer der kom til mødet.

Referat
Formanden Jan Tegner 
bød velkommen til ca. 
30 medlemmer (inkl. 
bestyrelsen).
Af referent Svend Jensen

Valg af dirigent
Hans Østergaard Hansen 
blev valgt og kunne berette, at 
generalforsamlingen var lovligt 
varslet med annoncering i 
Egebjergbladet.

Formandens beretning
Efter en kort drøftelse af de 
nye lejebetingelser, som 
kommunen havde krævet for 
Fælleshuset, blev beretningen 
godkendt.

Regnskab for Fælleshuset 
ved Svend Jensen.

Regnskabet for 2013, der 
udviste et underskud på 1.413 
kr. og en egenkapital på kr. 
72.099 (pr. 31. december 
2013), blev gennemgået kort.

Der var 46 private udlejninger 
i 2013. Bestyrelsen forventer 
et lidt lavere niveau for 2014, 
hvorfor der er budgetteret 
med mindre lejeindtægter, 

men forventer også lavere 
vedligeholdelsesudgifter, 
hvorfor der alene budgetteres 
med et underskud på 350 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelse
Jan Tegner, Svend Jensen, 
Bjørn Kraglund, Benny Lyng 
Rasmussen og Christian 
Sørensen blev alle genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig 
selv på førstkommende møde, 
mandag den 24. februar 2014.

Revisorer og suppleant
Jørgen Bragge og Kirsten 
Hagen blev genvalgt som 
revisorer og Karin Thorsen 
som revisorsuppleant.

Rengøring
Der blev forespurgt om 
bestyrelsen havde overvejet 
hvad rengøring af Fælleshuset 
vil komme til at koste, når/
hvis Ib Mørk ikke længere kan 
forestå arbejdet.

Formanden fortalte, at 
bestyrelsen ville tage dette 
op på førstkommende 
bestyrelsesmøde, og var 
indstillet på selv at forestå 
rengøring til der er en afklaring 
på, om Ib Mørk fortsat kan 
passe rengøringen.

Annoncer
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Udfl ytterbørnehavernes 
daglige rutefart ad små 
villaveje er til gene for 
områdets beboere, 
der frygter for deres 
børns trafi ksikkerhed. 
Politikeren Tom Nielsen 
(A) vil prøve at fi nde en 
løsning. 

Af Mette Hvidberg Lund

Som svar på sidste nummers 
artikel “Pas på busserne, 
børn!” skriver Tom Nielsen 
(A) fra kommunalbestyrelsen 
følgende: 

“Man kan absolut ikke være 
uenig med Niels Krogh 
Andersen eller andre, der 
har givet udtryk for stor 
betænkelighed ved transport
af ”Københavnerbørn” til 
skoven, i busser på små 
trafi kerede veje i Egebjerg. 

Og så er det lige meget, om 

det er ad den ene villavej eller 
den anden.

På et økonomiudvalgsmøde 
for nogle måneder siden blev 
sagen forelagt for udvalget, 
og et enstemmigt udvalg 
udtalte, at det ikke kunne 
være meningen, at der skal 
køre busser (og slet ikke at de 
skal vende/bakke) på disse 
veje. 

Endvidere udtalte udvalget, 
at der fi ndes en meget fi n 
p-plads ved Netto på 
Egebjerg Bygade eller 
busholdepladser på 
Egebjergvej, som busserne 
kan bruge, og så kan børnene 
spadsere under Egebjergvej 
og videre til skoven.

Jeg venter nu bare på, at 
administrationen melder 
tilbage på den løsningsmodel, 
og vil også inden næste møde 
spørge ind til sagen.

Personligt tror jeg på en 

løsning, der tilfredsstiller alle 
parter.”

Niels Krogh Andersen, som 
skrev artiklen i håb om at blive 
taget alvorligt i kommunen, er 
glad for Tom Nielsens svar, og 
skriver:

“Vi er meget glade for, at 
vores trafi kproblem er blevet 
hørt på Rådhuset.

At vores politikere nu også 
går i gang med at fi nde en 
løsning, det er absolut en god 
nyhed for de mange beboere i 
Egebjerg.

Det er også dejligt, at vi nu 
kan komme med en positiv 
nyhed i vores medlemsblad.”

Annoncer

Politiker ønsker bussag løst 
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Egebjerg Sportsklub 
holdt ordinær 
generalforsamling 
torsdag den 20. februar.
Her følger et resumé, 
resten kan læses på 
hjemmesiden.

Af Henrik Jensen

John Kjær Nielsen blev valgt 
til dirigent, og formanden Erik 
Neergaard afl agde derefter 
Bestyrelsens beretning, hvoraf 
kan nævnes:

Klubben er i fremdrift 
Vi har nu 146 aktive 
medlemmer. Badminton tegner 
sig for langt størstedelen af 
aktiviteterne, men vi har også 
nogle unge, der spiller fodbold 
søndag aften. Der er endda 
forsøg på at få gang i lidt 
basketball.

Halfordeling
Ved det årlige halfordelings-

møde på rådhuset fi k vi i 
sæsonen 2013-2014 nogle 
fl ere timer (mandage). 

Mødet om sæsonen 2014-
2015 udviklede sig noget mere 
dramatisk, og halfordelingen er 
endnu ikke afklaret.

Det ser p.t. ud til, at vi får et 
par ugentlige timer mere, men 
at nogle af vore fredagstimer 

fl yttes til Højagerhallen.
 
Økonomi
Egebjerg Sportsklub har en 
god økonomi. Vi har holdt 
uændret kontingent i rigtig 
mange år.

Arrangementer
Vi har i beretningsåret 2013 
holdt to arrangementer.  
Sæsonafslutningen bestod 

Annoncer

 Sportsklub-nyt

Foto af Henrik Jensen, som trak sig fra bestyrelsen efter mange års stor 
indsats. Indsendt af Erik Nergaard, formand for Egebjerg Sportsklub.
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af en badmintonturnering 
og efterfølgende middag 
og bowling i Ballerup 
Bowlingcenter. Ifølge 
deltagerne var der tale om et 
godt arrangement. 

Julearrangementet indeholdt 
også en badmintonturnering 
og derefter en julefrokost i 
Fælleshuset.

Flere spillere?
Enkelte af vore medlemmer 
spiller for klubben i LTFI som 
står for Lyngby-Taarbæk 
Firmaidræt. Her kunne vi godt 
bruge nogle fl ere spillere.

Tak til
Til slut tak til bestyrelsen 
for et godt samarbejde, 
herunder til de to afgående 
bestyrelsesmedlemmer, 
Jørgen Jacobsen og Henrik 
Jensen.

Erik Neergaards beretning blev 
godkendt med akklamation, 
ligesom regnskabet, budgettet 
og forslaget om uændret 
kontingent i de efterfølgende 
dagsordenpunkter.

Følgende blev valgt:

◦ Formand, Erik Neergaard 
(genvalg).

◦ To bestyrelsesmedlemmer, 
Inge Vilsøe og Bo Haugaard 
Jørgensen (begge nyvalg).

◦ To suppleanter, Ann 
Skovgaard og
Susanne Lund (begge nyvalg). 

◦ Herudover valgtes to 
revisorer, Peter Christensen 
og Henning Hansson, samt 
revisorsuppleant Karin 
Thorsen (alle tre genvalg).

Annoncer
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Annoncer

Maja´s Bager lukker
Sidste juli åbnede Maja´s 
Bager i Egebjerg, med 
et godt udvalg af kager 
og brød og en venlig 
betjening. Alt dette er 
imidlertid snart slut.

Af Tim Hvidberg Lund

En lovende start 
“I begyndelsen gik det godt, 
faktisk nærmest perfekt. Der 
var stor interesse og masser 
af kunder i den lille nye 
bagerforretning”, fortæller Wail, 
der ejer butikken.

Dette fi k dog en brat ende, da 
Netto startede op med deres 
Bake Off koncept, der ifølge 
Wail resulterede i en halvering 

af omsætningen og et stort 
dagligt underskud på driften. 

På grund af dette må han dreje 
nøglen om ved udgangen af 
denne måned.

Et tab for Egebjerg
Personligt, og jeg taler sikkert 
for mange, har jeg oplevet en 
venlig og imødekommende 
betjening fra bager Wail, som 
altid er god for en snak med 
sine kunder.

Han er utrolig sød mod 
børnene. Min egen lille pige får 
for eksempel altid foræret en 
ekstra bolle eller andet.

Det er ærgerligt at dette ikke 
kan fortsætte, og at der nu 

bliver føjet endnu et tomt 
butikslokale til samlingen på 
Egebjerg Bygade.

Foto af Wail, taget af Tim H. Lund



Aktiviteter for alle
Kom og vær med til masser af aktiviteter i Fælleshuset.

Klip ud til opslagstavlen

10. marts: GF Aagesdal
11. marts: Klanparken
17. marts: Gourmetklubben
20. marts: GF Syd

5. april: Sportsklubben
6. april: Sportsklubben
7. april: Blomstervennerne

8. april: Seniorklubben
9. april: Bridge
16. april: Bridge
23. april: Bridge
25. april: Billard
30. april: Bridge

2. maj: Blomstervennerne


