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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. 

02.05.2016 

Forside billede af Morten Gabel. 

Vil du også af med 

din allergi? 

Kan fjernes uden  

brug af medicin. 

Få 25% rabat 

Bjarne Geertsen 

Kastebjergvej 19 

www.tankecoach.dk 

Egebjergbladet fortsætter!!!  

Læs mere på side 3. 

Alle er derfor mere end velkomne til at 

sende indlæg som måtte have interesse 

for resten af kvarterets beboere. 

Jeg ser frem til at høre  fra jer! 

/Nete Gabel, redaktør. 

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


Kort referat fra Egebjergklubbens ekstraordinære generalforsamling den 31.03. 2016……...Kort referat fra Egebjergklubbens ekstraordinære generalforsamling den 31.03. 2016……...  

Den afgående formand Mette Raaschou-Nielsen bød velkommen og kunne glæde sig over et pænt frem-

møde. Dog havde været ønskeligt, at flere yngre beboere fra vort område var mødt op. 

 

Efter valget af Erik Hagen til dirigent fulgte det vigtige punkt om valg af nye bestyrelsesmedlemmer og valg 

af bestyrelsessuppleanter.  

Der var 4 ledige bestyrelsesposter, som  heldigvis alle blev besat. Følgende blev valgt: 
Frank Damgaard (Kastebjergvej), 

André Westh (Rydtoften),  

Bjarne Andersen (Egebjerg Huse)  

og Jørgen Ishøj (Egebjergvej). 

 

Som suppleanter, der vælges for et år ad gangen, blev følgende valgt:  

Lilli Jacobsen (Lerholmvej)  

Ulla Houe (Pilehøjvej) 

Finn Madsen (Snogholmvej)  

Benny Lyng Rasmussen (Dyndsagervej)  

Jørgen Steen Jensen (Rydtoften)  

Leif Poll (Snogholmvej). 
 

Som revisorsuppleant valgtes Lis Folke (Rydtoften). 

…….. Egebjergklubbens fortsatte eksistens er dermed sikret. Et fyldigere referat af generalforsamlingen vil 

blive lagt på vores hjemmeside. 

Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 



Egebjerg Fælleshus’ generalforsamling torsdag den 3. marts 2016 

Formanden Jan Tegner bød velkommen til ca. 23 medlemmer (inkl. bestyrelsen). 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Erik Hagen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet med annoncering i Egebjergbladet. 

Punkt 2: Formandens beretning ved Jan Tegner 

Se side 5. 

Beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

Punkt 3: Regnskab for Fælleshuset ved Svend Jensen 

Regnskabet for 2015, der udviste et underskud på kr. 3.106 og en egenkapital pr. 31/12-2015 på kr. 79.304 blev gennemgået kort.  

Efter regnskabsaflæggelsen har der været ført forhandlinger med Ballerup Kommune omkring afregningspris for gas. Dette har med-
ført, at Fælleshuset efterfølgende har fået refunderet ca. kr. 2.700, som vil blive indtægtsført i 2016 

Bestyrelsen forventer en lidt forbedret udlejning til private, men også lidt forhøjede udgifter, hvorfor der for 2016 er budgetteret 
med et underskud på kr. 10.500. Underskuddet forventes dog reduceret med de kr. 2.700 som er refunderet af Ballerup Kommu-
ne. 

Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning. 

Punkt 4: Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændringer i vedtægternes §3 og §4 samt §8. 

Bestyrelsen trak forslagene til ændringerne i §3 og §4 tilbage. 

§8 blev foreslået ændret til: 

Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Ved almindelige dispositioner kan formanden 
dog alene tegne foreningen.  

Foreningens kasserer og foreningens formand er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens bankkonto og er 
bemyndiget til at benytte elektronisk bankoverførsel og betalingskort. 

Kassereren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i henhold til de af gene-
ralforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden attesteres af formanden. 
Ved årsafslutningen udarbejder kassereren et årsregnskab, der forelægges revisorerne.  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser og kan ikke tilpligtes at gøre nogen eks-
traordinær indbetaling 

Ændringsforslaget blev vedtaget. 

Punkt 5: 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 7. marts 2015. 

Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Jørgen Bragge og Kirsten Hagen blev genvalgt som revisorer og Lis Folke blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Punkt 7: Eventuelt 

Der var en kort drøftelse omkring Grf. Egebjerghøj, hvor en del medlemmer har meldt sig ud, hvilket på sigt givet vil betyde lavere 
tilskud/kontingent til Fælleshuset. Tidligere medlem af Grf. bestyrelse P. Boll orienterede kort om baggrunden for udmeldelserne. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Og Jan takkede dirigenten og de fremmødte. 

 

Ballerup, den 10. marts 2016 

Referent     Dirigent 

Svend Jensen     Erik Hagen 

På vores første bestyrelsesmøde konstituerede vi os således: 

Formand: Christian Sørensen—Sekretær: Benny Lyng Rasmussen—Kasserer: Svend Jensen 



Fælleshusets generalforsamling 3. marts 2016 Fælleshusets generalforsamling 3. marts 2016 --  Formandens beretning for 2015Formandens beretning for 2015  

Lokalerne 

Da vi stadig har 2 damer der rengør lokalerne, normalt fredag morgen, har vi heller ikke i 2015 haft ”Store Rengøringsdag”. Vi har også stadig 

vinduespudsning hver anden måned udvendig, og indvendig efter behov. Vores rengøringsdamer har vasket gardinerne i 2015. 

Vi har fået udskiftet alle flade tallerkener og nogle glas efter at vi har gået det hele igennem. Huset er nu igen udstyret med en mikroovn. 

Udlejningen 

Vi har ikke haft så mange private udlejninger i 2015, som vi kunne ønske. Heller ikke interesseforeninger har skæppet så meget i kassen, bl.a. fordi 

gourmetklubben er blevet nedlagt. 

Vi lejer stadig ikke ud til ungdomsfester herunder 18 års fødselsdage. Det ser ud til at vi har undgået snyderi, efter at vi er begyndt at spørge me-

re ind til anledningen allerede når folk lejer. Netop derfor har vi heller ikke haft noget brok fra naboerne i år.     

Tilsynsførende 

Vi kører fortsat med en turnusordning, hvor vi skiftes til at være her torsdag aften samt modtage lokalerne efter udlejning, og det kører stadig 

upåklageligt. 

Samarbejde med kommunen 

Vi har stadig et rigtig godt samarbejde med kommunen, Den ret de fik indføjet i kontrakten i 2014, om at de kunne låne lokalerne til møder eller 

andet, har de ikke benyttet sig af. 

Hjemmesiden 

Webhotellet indførte nye systemer, som ikke spillede sammen med det system som både Egebjergklubbens og vores hjemmesider var lavet i. 

Hjemmesiden er derfor totalt revideret af Henrik Jensen. Tusind tak til Henrik for det meget store arbejde. 

Hjemmesiden bliver stadig 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 udlejningen kan gå lidt hurtigere om torsdagen. 

Interesseforeninger og grundejerforeninger 

Samarbejdet med foreningerne fungerer stadigt godt. Lige som sidste år har jeg dog en bøn om at man rydder pænt op efter sig, tømmer opvaske-

maskinen efter brug og lægge puderne pænt i reolen i stedet for at kyle dem op hulter til bulter. Ellers skal vi andre gøre det, hvilket ikke er rime-

ligt, 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 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 stadig valgt ikke at yde dette tilskud, men så har deres medlem-

mer 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. De har bl.a. istandsat baren, sat 

filtdupper på stole og borde, repareret malingen hist og pist samt sat hylden op til den nye mikroovn. 

Der skal også lyde en tak til vores 2 revisorer, Kirsten Hagen og Jørgen Bragge. 

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 er tilstede i 

aften. 



Hvad skal du lave 1. pinsedag?Hvad skal du lave 1. pinsedag?  

Foreningen til Pinsens Bevarelse har 

absolut ingen religiøse forbindelser 

eller holdninger, men søndag den 15. 

maj 2016 er det igen 1. pinsedag, og 

så mødes medlemmerne som sæd-

vanlig kl. 12.00 ved indgangen til sko-

ven ved den røde låge for enden af 

Pileagervej, for i samlet og lystig flok 

med madkurv og tæpper eller stole 

at gå mod den store Bålplads, hvor 

vi sammen vil nyde den medbragte 

mad og drikkevarer.  

Foreningens eneste formål er at hyl-

de samværet og komme hinanden 

ved i vores dejlige skov, og det er 

mange år siden vi startede traditio-

nen med at spise sammen der. Hvil-

ken dag kunne være bedre end 1. 

pinsedag, hvor foråret er kommet, 

og deraf kommer selvfølgelig også 

foreningens navn. Efter spisningen 

bliver der sommetider arrangeret 

spil, og ellers hygger vi os med snak,  

og medbragt kaffe og kage.  

I løbet af sommeren arrangerer for-

eningen også sommetider en udflugt, 

men så kommer der nærmere orien-

tering i Egebjergbladet. 

Omkring klokken 14.00, hvis vi er 

færdige med at spise, er der forhå-

bentlig faldet så meget ro over med-

lemmerne, at generalforsamlingen 

kan afholdes. 

Præsidenten holder en lille tale og 

bliver sikkert genvalgt. Ordensmar-

skallen afholder mandtal ved opråb, 

så vi kan se, hvem der er mødt op, 

Skriveren noterer, og hvis man ude-

bliver uden afbud to gange, er man 

ikke mere medlem af foreningen.  

Det gælder selvfølgelig også for helt 

nye medlemmer. Foreningen er ikke 

større, end der stadig er god plads 

til flere, og det er altid hyggeligt at 

se nye ansigter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du synes, at det lyder godt, så 

mød bare op kl. 12.00. Du skal selv-

følgelig tage din familie og gerne og-

så naboerne med, og I er meget vel-

komne alle sammen.  

Medlemskabet er gratis, og der er 

ingen forpligtelser. 

 

Præsidenten  

Benny Lyng Rasmussen 

Mail : bennylyng@youmail.dk 

Til salg 

Velholdt reol/skænk 

Lyst træ med 2 skydelåger og top i 

matteret glas. 

Bredde 165 cm, højde 105 cm og 

dybde 40 cm. 

Den er skilt ad, så der er ikke noget 

transportproblem. 

Nypris kr. 3500,- 

Nu kr. 500,- 

Ring telf. 4497 8892 

Gammel barnevogn 

Hvis du passer børnebørn,  
eller kan du bruge den til  
noget andet, så har vi en  
gammel barnevogn, som  

kan afhentes gratis efter aftale. 
Telefon 4497 8892 

Stor Voksplante 

søger nyt godt hjem 

 - kan afhentes - 

telf. 44972269 



Ny Grøn Frisør i Egebjerg……Ny Grøn Frisør i Egebjerg……  
Vi har modtaget nedenstående 

indlæg om den nye "Grøn fri-

sør" i Egebjerg. 

Jeg, Charlotte Selvig, har gennem 

min 25 årige karriere som frisør ud-

viklet allergi og ofte lidt af hovedpine 

efter en arbejdsdag i salonen. Jeg 

elsker mit fag, og efter i 2006 at ha-

ve deltaget i et AMU kursus "god 

kemi i grøn salon" var jeg sikker i 

min sag; jeg ville åbne en Grøn Sa-

lon. 

Da min mand og jeg ved et tilfælde 

opdagede, at grunden på Egebjerg 

Bygade 69 B var til salg, hvor vi kun-

ne kombiner butik og bolig, slog vi 

til, og lavede en skitse af vores 

drømme hus, som gik igennem på 

kommunen. At være den første 

Grøn Frisør i Ballerup kommune, 

som netop er en grøn kommune og 

som går en ind for sundere miljø, 

passer perfekt til mit koncept.  

At være Certificeret Grøn Salon 

betyder, at jeg har papir på at 

jeg kan noget ekstra: 

- Jeg bruger grønne produkter 

- Det bliver kontrolleret årligt 

- Jeg arbejder med energibesparelser   

og økologi, hvor det er muligt. 

Under behandlingen hos Selvig Or-

ganic Hair bliver du tilbudt frisk 

kværnet kaffe, latte eller the og cho-

kolade, samt slik til de kære små, alt 

sammen økologisk. På energispare-

fonten, er der LED pærer i hele sa-

lonen (stort set i hele huset), vand-

bespare på vandhanerne ved vaske-

pladser, dog er der massage i ryggen 

af stolen, da det samtidig skal være 

en luksus behandling. 

I sommers sad jeg på min terrasse 

og hørte nogle børn gå forbi og sige 

de "årrrh, derinde hos frisøren, er 

der massage i ryggen på vaske sto-

len". Jeg troede ellers jeg var popu-

lær på min øko-slik, men de små 

forstår også kvalitet og luksus. 

Der bliver sat god tid af til hver kun-

de, da jeg vil kunne stå ved mit fagli-

ge arbejde og ikke "jappe" en klip-

ning igennem på 20 minutter.  

Det var lidt af en øjenåbner på kur-

set "god kemi i grøn salon", at se 

hvor mange unødvendige allergi-, 

kræft- og hormon-forstyrrende stof-

fer der er tilladt i traditionelle frisør 

produkter, når vi faktisk kan lave 

stort set alle behandlinger i en grøn 

salon.  

Det eneste jeg ikke kan er at perma-

nente, da jeg ikke kan tåle ammoni-

ak, men en god klipning og de rigtige 

styling-produkter kan gøre meget, så 

indtil nu har det ikke været et pro-

blem. 

 

Jeg har tidligere haft en traditionel 

salon med masser af skrappe frisør 

produkter, som jeg fik håndeksem af, 

men det er stort set væk nu og min 

hovedpine kommer også kun yderst 

sjældent i dag. Kundernes første ind-

tryk af salonen er at der ikke er den 

skrappe "frisør lugt". Mine rengø-

ringsmidler, vaskepulver samt hår-

plejeserie fra Danske Ingredien er 

svanemærket, alt sammen i tråd med 

den grønne linje i mit koncept. 

Om mig selv kan jeg fortælle at jeg 

blev udlært i London shop i 1995, 

åbnede min egen salon i 1997 og 

herefter blev jeg uddannet makeup 

og hår stylist, således jeg kan vareta-

ge opgaven at style brude, hvilket jeg 

syntes er fantastisk. I 2001 tog jeg 

faglærer uddannelsen og underviste 

gennem 10 år på frisør uddannelsen. 

Du kan læse mere på min hjemme-

side www.selvighair.dk og om Grøn 

Salon på www.groensalon.dk 

På glædeligt gensyn 

Charlotte Selvig :0) 

http://www.selvighair.dk
http://www.groensalon.dk


Information om fjernvarmearbejde ved Pæremosevej og Syvendehusvej.  

Vestforbrænding udbygger fjernvarmeforsyningen i Ballerup og Herlev Kommune. Arbejdet med at nedgrave nye fjernvarmerør 

starter ved Nordbuen, og løber via markerne mellem Pæremosevej og ring4, og derfra op igennem Syvendehusvej til Hækmosen og 

ind i Herlev Kommune.  

 

Den nye fjernvarmeledning vil fra sommeren 2016 forsyne Sortemosevej 1a og Hækmosen 2a med fjernvarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- den fede streg viser den nye f jernvarmelednings  

placering 

 
 

Hvornår        

Vi forventer at trafikken igen er normal på Pæremosevej og Syvendehusvej i midten af april 2016. Hele projektet forventes færdigt 

ved udgangen af maj 2016.   

 

Gener  

Vi er opmærksomme på, at det er en gene for beboerne i området, at Syvendehusvej er midlertidig ensrettet. Vi har vurderet at 

ensretningen af Syvendehusvej, ville give den hurtigste gennemførelse af projektet med mindst gener for områdets beboere.   

Der vil i perioder fortsat forekomme støj og støvgener fra bl.a. skæremaskine, gravemaskiner og lastbiler. Arbejdstiden bliver ho-

vedsageligt fra kl. 7 til kl. 15 i hverdage. 

Vi håber i den forbindelse på din fortsatte forståelse.  

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål kontakt venligst 

Rambøll (rådgiver), Rune Hansen, tlf. 5161 7352 mail. runeh@ramboll.com 

Munck Forsyningsledninger A/S, Mikkel Kjær tlf. 2543 3131, mail. mkr@munck.dk 

Læs mere på www.vestfor.dk under fjernvarme og fjernvarmeprojekter.                    

 

 

http://www.vestfor.dk


 

HVORDAN VI FIK VORES FÆLLESHUS……..HVORDAN VI FIK VORES FÆLLESHUS……..  

Egebjergklubben så dagens lys i 
september 1969, men der skulle gå ti 
år, før klubben fik tag over hovedet. 
Mens forskellige aktive mennesker i 
Egebjergklubbens bestyrelse igen-
nem en tiårig periode rendte kommu-
nen på dørene med ønsket om egne 
lokaler, blev møder, generalforsam-
linger, arrangementer og andet holdt 
rundt omkring. I bebyggelsen Ege-
løvparken på den anden side af Sy-
vendehusvej havde Hareskov Bank 
en filial, og i bankens kælder, hvor 
den store bankboks stadig står, er 
der blevet afholdt adskillige general-
forsamlinger. Stedet er i dag vietna-
mesisk restaurant. Andre møder og 
aktiviteter blev afviklet ved Haresko-
vens Lilleskole på Skovbovænget, 
og Egebjerghallen blev også brugt 
flittigt. 

Men i 1978 begyndte det at se ud, 
som om det slidsomme benarbejde 
ville give et resultat. På generalfor-
samlingen den 9. februar 1978 kun-
ne formanden, Finn Jappe, under 
beretningen nævne 

 ”at lærerne på Egebjergskolen me-
ner, at de kan forlade pavillonbygnin-
gerne allerede august 1978 – mulig-
vis 1979, så denne side må nok sna-
rest gøres til genstand for undersø-
gelse af, om der er mulighed for at 
etablere faste lokaler på gamle afde-
ling.” 

Det var gode nyheder, og der kom 
flere. Den 1. marts var der vælger-
møde, som optakt til kommunalval-
get, og på dette møde nævnte vice-
borgmester Ove E. Dalsgaard ”at der 
forelå planer til udnyttelse af Ege-
bjergskolens gamle afdeling, hvor 
Egebjergkvarterets behov for lokaler 
til beboeraktiviteter blev tilgodeset, 
og at man var positiv over for disse 
planer.” 

Nu begyndte projektet at tage form. I 

maj 1979 begyndte tingene at udkry-

stallisere sig, men der var rift om den 

pavillonbygning, der var aktuel for 

Egebjergklubben. En del af bygnin-

gen skulle bruges til ungdomsklub, 

en anden til børnehave, så var der et 

såkaldt fælleslokale, som skulle de-

les mellem musikundervisningen og 

Egebjergklubben, og endelig Ege-

bjergklubbens eget lokale, det nuvæ-

rende barlokale. Lokalet, som vender  

ud mod parkeringspladsen, var det  
såkaldte fælleslokale. Når jeg gør et 
stort nummer ud af at kalde det ”det 
såkaldte”, bunder det i, at det var 
meget svært at vriste det fra musik-
undervisningen. Nogle år senere 
flyttede musikundervisningen til helt 
andre lokaler, og Egebjergklubben 
kunne fra da af disponere over beg-
ge lokalerne, køkkenet og toiletterne. 

På det konstituerende møde efter 
Egebjergklubbens generalforsamling 
blev der for første gang nedsat et 
lokaleudvalg bestående af følgende: 
Vibeke Lyhne, Hans Jørn Rasmus-
sen, Kurt Andersen, Poul Woldby, 
Hans Østergaard og Torben Riise. 

Egebjergbladet maj 1980: 

EGEBJERGKLUBBENS LOKALER 

Indretningen af den gamle Egebjerg-
skole er i gang. Den ene halvdel er 
færdig til brug for den nye fritids- og 
ungdomsklub. Den anden halvdel, 
som Egebjergklubben og den frivilli-
ge musikundervisning skal dele, var 
tidligere på året klar til forelæggelse 
i kommunalbestyrelsen, men blev af 
tekniske årsager udskudt til en sene-
re behandling. 

Nu er sagen klar igen, og på det 
kommende kommunalbestyrelses-
møde i maj måned vil sagen blive 
behandlet. Det er vores indtryk fra 
kontakten til skoledirektøren og til 
økonomiudvalget, at det kan påreg-
nes, at der gives den fremsatte bevil-
ling grønt lys. 

Kulturel forvaltning regner med at 
gå i gang med arbejdet straks, når 
bevillingen er godkendt, således at 
indretningen er klar efter sommerfe-
rien. Egebjergklubben følger natur-
ligvis nøje med i denne sags udvik-
ling, og vi regner med at kunne give 
nærmere orientering i næste num-
mer af bladet. 

                       Torben Riise 

 

 

Egebjergklubbens formand Torben 
Riise og borgmester Burchardt får 
overrakt saksen 

INDVIELSESFEST 

SÅ KOM DEN STORE DAG 

Lørdag den 8. november vil blive 
stående i erindringen hos alle, som 
var med ved den festlige indvielse af 
Egebjergklubbens nye lokaler. 

Forventningen var næsten uudholde-
lig, da Torben Riise [formand] tog 
ordet for at fortælle lidt om baggrun-
den for begivenheden. Alle stirrede 
som fixeret på ham og på døren bag 
ham med det farvestrålende bånd, 

som skulle klippes over og føre os 
ind til det allerhelligste. Men inden da 
fik vi noget at vide om, hvad der går 
forud for store begivenheder. En 
hård arbejdsindsats gennem uger, 
hvor både dage og nætter må tages 
til hjælp. Måske er det for stærkt at 
tale om ”blod, sved og tårer”, men 
det vil være korrekt at tale om sved. 

Torben trak nogle navne frem, som 
havde ydet en ganske særlig ind-
sats, og de bør nævnes her. Baren 
er jo et vigtigt centrum i en klub som 
denne, og den var tegnet af Tage 
Rosenfjeld og bygget sammen med 
Peter Poulsson. Jeg tror ligefrem jeg 
tør sige, at de hermed har sikret sig 
et varigt minde. Leo Steenbuch hav-
de fremtryllet det meste af inventa-
ret, og Bjarne Rasmussen havde 
stået for el-installationerne. 

Så var det Borgmester Burchardts 
tur. Han glædede sig over at kunne 
aflevere lokalerne til os og var ikke i 
tvivl om, at Egebjergklubben kunne 
skabe det helt rigtige værested for 
sine beboere. Han sluttede med at 
udtale sin beundring for denne me-
get livskraftige beboerklub. 

Så blev det farvestrålende bånd klip-
pet over, dørene slået op, og den 
store indvielsesfest kunne begynde. 

Husets bestyrelse har været i arkiverne 



 

 

Til grundejerforeningens medlemmer  

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

ONSDAG d. 11. MAJ 2016 

Kl. 19.30 Egebjerg Fælleshus 

Dagsorden ifølge lovene: 

1. Valg af dirigent 

2. Afstemning om ændring af vedtægter 

3. Eventuelt 

 

Bilag til pkt. 2 vedtægter og referat af sidste generalforsamling ved-

lægges.  

Efter generalforsamlingen serveres der øl/vand. 

Vi ser frem til et talstærkt fremmøde og en hyggelig aften. 

Vel mødt! 

Bestyrelsen i G/F Egebjerghøj 

 



Familiespisning i april……..Familiespisning i april……..  

Vi satser selvfølgelig på at den ekstraordinære generalforsamling er forløbet godt, og at Egebjergklubben fort-

sætter. Derfor inviterer vi som sædvanlig også til fællesspisning den sidste torsdag i april – 28. april. 

 

Det er jo efterhånden blevet en rigtig god tradition, at børn, unge og gamle mødes til hyggeligt samvær i Fæl-

leshuset klokken 17.30, hvor der er dækket bord, og maden er klar til servering. Vi skal have oksekød i fad 

med kartoffelmos-låg, og når vi er færdige med at spise, kan de unge gå hjem og putte børn, og så rydder de 

gamle op. 

Der er som altid kander med vand på bordene, men der er også mulighed for at købe sodavand, øl eller vin i 

baren til de sædvanlige lave priser.   

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 25. april 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.  

Husk at betaling sker i kontanter på selve dagen. 

På gensyn 



Til kalenderenTil kalenderen  
April 

 

Søndag 17.04 Affaldsindsamling (DNF) 

Torsdag 21.04 Torsdagstræf med varme hveder 

Torsdag 28.04 Familiespisning 

Maj 
 
Mandag 02.05 Deadline Egebjergbladet 

Søndag 15.05 Skovtur med Pinsens bevarelse 

Torsdag 26.05 Familiespisning 

Mandag 30.05 Deadline Egebjergbladet 


