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Leje af lokaler i Egebjerg Fæl-

leshus? 

Reservation af Fælleshuset kan ske 

torsdage kl. 20-21, når der er tors-

dagstræf. 

 

Når TorsdagsTræf holder lukket på 

grund af ferie eller arrangementer, 

kan man på 

www.egebjergfaelleshus.dk læse om, 

hvordan man skal forholde sig. Se 

under ”Regler for leje”. 

 

Priser for leje af Fælleshuset: 

Én hverdag kr.   750 

Fredag kr. 1.250 

Lørdag kr. 1.850 

Søndag/helligdag kr. 1.850 

Fredag og lørdag kr. 2.600 

Lørdag og søndag kr. 3.000 

Fre., lør. og søndag kr. 3.800 

 

Husk at medbringe 150 kr. til reser-

vationsgebyr.  

 

Der udlejes ikke til ungdomsfester.  

 

For medlemmer af tilknyttede for-

eninger er der trådløst net. Pass-

word udleveres i baren eller af den 

tilsynsførende. 
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EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 

post@egebjergfaelleshus.dk 

Annoncepriser 
Størrelse i mm Pris Farvetillæg Størrelse i mm Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 

42,5 x 124 

88 x 60 

88 x 124 

 95 kr. 

 180 kr. 

 180 kr. 

 320 kr. 

 30 kr. 

 50 kr. 

 50 kr. 

 100 kr. 

58 x 188 

133,5 x 188 

 

320 kr. 

480 kr. 

 

100 kr. 

150 kr. 

 

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

www.egebjergfaelleshus.dk 

  
Egebjergklubben 

Formand: ?

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 

Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 

Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@webspeed.dk 

Egebjerg Billardklub 

Formand: Flemming Peters;  

lfpeters@youmail.dk 

Egebjerg og Omegns  

Ølbrygger & Vinmagerlav 

Oldermand: Leif Poll;  

l.poll@mail.dk 

Egebjerg Sportsklub 

Formand: Erik Neergaard;  

formanden@egebjergsportsklub.dk 

Foreningen til Pinsens  

bevarelse 

Præsident: Benny Lyng Rasmussen; 

Benny Lyng@youmail.dk 

Seniorklubben 

Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk 

 

 

  DEADLINE 

 for næste nr. 

29.03.2016 

Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 

Forside billede af Kirsten Seeberg. 

Krokus af Kirsten Seeberg. 

http://www.egebjergfaelleshus.dk/
mailto:post@egebjergfaelleshus.dk


 

 

Ekstraordinær generalforsamling  

          i Egebjergklubben 

Da det desværre ikke er lykkedes at finde tilstrækkeligt mange medlemmer til Egebjergklub-

bens bestyrelse, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling  

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.30, 

Fælleshuset, Agernhaven 8, Ballerup. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg til bestyrelsen (mindst nye 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges) 

3. Valg af revisorsuppleant 

4. Indstilling til opløsning af foreningen Egebjergklubben jf. vedtægternes §8, såfremt pkt. 2 

ikke kan betragtes som opfyldt: 

”I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle pengemidler eller andre værdier fordeles mel-

lem foreninger i området, jf. §2. Opløsningen skal vedtages på to på hinanden følgende general-

forsamlinger med mindst to tredjedels majoritet blandt de fremmødte”  

5. Eventuelt. 

Vi skal gøre opmærksom på, at en eventuel opløsning af Egebjergklubben samtidig vil medføre 

nedlæggelse af Egebjergbladet. 

Generalforsamlingen ligger i forlængelse af familiespisningen samme dag (se andetsteds) 



Egebjergklubben 2015 - Beretning 
Med kun 6 personer konstituerede  

bestyrelsen sig sidste år med Mette 

Raaschou-Nielsen (formand), Lisbeth 

Navntofte (kasserer og Jette Boll 

(næst-formand/sekretær). 

Fokus har gennem året været på at 

gennemføre så mange arrangemen-

ter som muligt  samt udgivelse af 

Egebjergbladet trods 2 manglende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Egebjergklubben har gennem året 

således stået for torsdags træf og 

afholdt 8 familiespisningsarrange-

mente med god støtte suppleanter 

og andre interesserede. Gennem-

snitligt 30-35 deltagere i alle aldre 

har deltaget i disse familiespisninger. 

Derudover har vi afholdt 2 grill-

arrangementer, hvor man selv 

medbringer egen madkurv;  

Skt.Hans aften, hvor vi med glæde 

lånte ungdomsklubbens gas-grill; 

Store Bededagsaften - i regnvejr; 

Jazz-aften - flot tilslutning og en 

enkelt dans; 

Vin-smagning ved Egebjerg og om-

egns Ølbrygger og Vinmagerlav fore-

gik i højt humør godt hjulpet af 

smagsprøverne; 

Fastelavnsfest - med ca. 35 festligt 

udklædte børn. 

Banko - fantastisk hyggelig dag med 

mange fine præmier og hvor vi hå-

ber at se endnu flere næste år; 

Julehygge -  en hyggelig aften med 

lækker hjemmelavet mad; 

Og Gløgg-aften til at afslutte året 

med maner. 

Egebjergbladet er igen i år ud-

kommet i 10 numre á 12 sider. Vi 

kunne godt ønske os lidt flere bidrag 

fra andre end os selv.  

Lige før sommerferien meddelte 

Vesna Keller-Larsen, at hun ønskede 

at stoppe. Heldigvis stod Nete Gabel 

klar i kulissen til at springe til i be- 

gyndelsen af efteråret. 

På annoncørsiden har der også væ-

ret lidt udskiftning. Dog er det ved 

en ihærdig indsats fra nok især Finn 

Madsen lykkedes at finde nye annon-

cører, hvor andre er stoppet.  

Når annoncører skal have opdateret 

deres annoncer, har vi kunnet træk-

ke på Erik Hagens ekspertise på om-

rådet.  

Tak til alle, der på forskellig vis har 

bidraget til at stable arrangementer-

ne på benene og sørget for, at vi 

over året har kunnet følge med via 

Egebjergbladet og Facebook. Ingen 

nævnt - ingen glemt. 

Mette Raaschou-Nielsen 



Generalforsamling i Egebjergklubben d. 31/3Generalforsamling i Egebjergklubben d. 31/3  

Kort referatKort referat  

Punkt 1: Valg af dirigent 
Morten Lykkeberg blev valgt som 
dirigent. Det blev konstateret, at ge-
neralforsamlingen var lovligt varslet 
efter gældende regler og dermed 
beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2: Beretning 
Formand Mette Raaschou-Nielsen 
fremlagde årsberetningen fra Ege-
bjergklubben. Beretningen kan læ-
ses her i bladet og på Egebjergklub-
bens hjemmesiden. Beretningen blev 
godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 3: Regnskab 
Lisbeth fremlagde regnskabet fra 
2015, hvor det fremgår at Egebjerg-
klubben kommer ud med et lille over-
skud på 3316 kr. Egebjergbladet gav 
et resultat på -13.000 kr. Med grund-
ejernes venlige og nødvendige bi-
drag, løber bladet næsten rundt. 
Egebjergklubbens formue beløber 
sig til godt 42.495 kr. 
Der var ingen spørgsmål eller kom-
mentarer til regnskabet fra forsamlin-
gen, og regnskabet blev herefter 
godkendt. 
 
Punkt 4: Indkomne forslag 
Egebjergklubben havde stillet forslag 
om ændring af vedtægterne i §4 og 
§5, afsnit 2. Formanden for Ege-
bjergklubben fortalte kort, at begge 

forslag trækkes tilbage. Forslaget til 
ændring af §4 er stillet på baggrund 
af et ønske på generalforsamlingen i 
2015, hvor Egebjergklubben lovede 
at kigge nærmere på det. Forslag i 
§5, afsnit 2 trækkes tilbage, da for-
muleringen kan give anledning til 
misforståelser. 
Herefter spørges forsamlingen, om 
de har kommentarer til punktet. 
John Keller-Larsen var glad for at 
forslaget til §4 blev trukket tilbage. 
Det blev pointeret, at tilskuddet er 
givet som en imødekommelse, og at 
dette skal ligge inden for lovgivnin-
gens rammer og grundejernes ved-
tægter. Jan Tegner mente, at det 
måtte bero på en misforståelse om-
kring ordet ”kontingent” da beløbet 
fra grundejerne udelukkende fast-
sættes af grundejerforeningerne i 
Fællesudvalget.  
Hans Christensen fra Fællesudval-
get, var ligeledes tilfreds med at for-
slaget trækkes tilbage. Hans nævn-
te, at det ville være meget uheldigt at 
ændre på tilskudsordningen, som 
den er i dag. 
Svend Jensen opfordrede til, at man 
i grundejernes Fællesudvalg kom 
med et fælles forslag til ordlyden i 
vedtægterne vedrørende tilskudsord-
ningen. 
 
 

Punkt 5: Budget 
Lisbeth gennemgik budgettet for 
2016, hvor der er budgetteret med et 
overskud på godt 2000 kr.  
Der var ingen kommentarer eller 
spørgsmål til budgettet, som herefter 
blev godkendt. 
 
Punkt 6: Valg 
Bestyrelsen har brug for minimum 2 
nye medlemmer, men da ingen fra 
forsamlingen ønskede at melde sig 
som bestyrelsesmedlem, skal derfor 
indkaldes til en ekstraordinær gene-
ralforsamling. Den afgående besty-
relse indkalder til dette. Suppleanter 
vælges ikke, da bestyrelsen ikke er 
beslutningsdygtig. 
Som revisorer blev Jørgen Bragge 
genvalg. Revisorsuppleant skal af-
klares på den ekstraordinære gene-
ralforsamling). 
 
Punkt 7: Eventuelt 
Der blev ikke bragt noget op under 
punkt 7 fra forsamlingen. 
 
Tak for god tone, orden og stem-
ning på årets generalforsamling. 
 
Referent: Jette Bisgaard Boll 
 
 
(Det fulde referat kan læses på 
www.egebjergklubben.dk) 

Honning 
Sommer 2015  -  25 kr. 

Rest fra 2014  -  10 kr. 

Ca. 450gr pr. bæger 

Frank Damgaard  

28110142 / 44971020 

Kastebjergvej 26A 

  

  



 

Affaldsindsamling Affaldsindsamling ––  kommer det mig ved?kommer det mig ved?  

Danmarks Naturfredningsforening har fastsat søndag den 17. april til den årlige affaldsindsamlingsdag. Og selv om vores 

område generelt er fri for miljøsvineri, er der måske alligevel grund til at bruge et par timer i den gode sags tjeneste. 

Du har følgende muligheder for at deltage aktivt i affaldsindsamlingen: 

1. Du kan tilmelde dig på www.dn.dk/affald, hvor du vil modtage yderligere information. 

2. Hvis du bor i nærheden af Egebjerg Bygade og vil yde en indsats omkring Nordbuen og Egebjergvej, kan du møde op 

ved Plejecenter Egely søndag kl. 10.30 og få udleveret det nødvendige udstyr til indsamlingsbrug. 

I februarnummeret af Egebjergbladet beskrev initiativtageren Eva Kiel-

gast sit arbejde med ansøgning og projektbeskrivelse af en forhindrings- 

og tumleplads i Hareskoven finansieret af kommunens borgermillion. 

Stor ros til Eva Kielgast for dette initiativ, og så afventer vi med spæn-

ding realiseringen af aktivitetspladsen. 

 

ForhindringsForhindrings--  og tumleplads i Hareskoven.og tumleplads i Hareskoven.  Vil du også af med 

din allergi? 

Kan fjernes uden  

brug af medicin. 

Få 25% rabat 

Bjarne Geertsen 

Kastebjergvej 19 

www.tankecoach.dk 

http://www.dn.dk/affald


Familiespisning igen, det er så hyggeligt……..Familiespisning igen, det er så hyggeligt……..  

HUSK – der er igen familiespisning torsdag 

den 31. marts fra 17.30 for alle, der har lyst at 

spise sammen med hyggelige folk fra nabolaget 

 

Denne gang byder vi på Svensk pølseret. 

Der er som sædvanlig kander med vand på bordene, men 

der er også mulighed for at købe sodavand, øl eller vin i ba-

ren til de sædvanlige priser. 

Tilmelding skal ske senest mandag den 28. marts – 2. påske-

dag - enten ved mail til familiespisning@egebjergklubben.dk 

eller på Egebjerg-klubbens Facebook. 

Prisen er stadig 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn 2-11 år. 

Betaling sker i kontanter på selve dagen. 

 

Mvh. Kokkene 

 

Bemærk: Der er Ekstraordinær generalforsamling i Egebjergklubben senere 

samme aften. 

 

Lettere at tage et smut forbi Egebjergklubben??…... 

 



Til kalenderenTil kalenderen  
Marts 

Torsdag 17.03 Generalforsamling for Egebjerglund Syd 

Tirsdag 29.03 Deadline Egebjergbladet 

Torsdag 31.03 Familiespisning & 

Torsdag 31.03 Ekstraordinær generalforsamling   

April 
Søndag 17.04 Affaldsindsamling (DNF) 

Torsdag 21.04 Torsdagstræf med varme hveder 

Torsdag 28.04 Familiespisning 


