
Årsberetning for Egebjergklubben 2013/14 

Ved Egebjergklubbens generalforsamling den 28. februar 2013 blev der valgt fire nye 

bestyrelsesmedlemmer og én suppleant ind i bestyrelsen, en fornyelse på 38 %. Der har været meget, der 

skulle læres for os ”nye”. Ved det konstituerende møde blev jeg valgt til Formand, Jette Boll valgt til 

sekretær og næstformand, Ulla forsatte som kasserer. Herefter blev udvalgsposterne fordelt, man kunne se 

listen med navne og udvalg i marts nummeret. De første par måneder føltes lidt som ”op ad bakke”. 

Heldigvis har alle i bestyrelsen været flinke til at råde og vejlede. Desuden har det elektronisk arkiv, 

evalueringerne og arbejdslister været til stor hjælp. 

Henrik Jensen, Pæremosevej, var heldigvis parat til at undervise Jette og Per i ”driften af Egebjergklubbens 

hjemmeside” for henholdsvis referater m.v. og for fotos. Det var en stor mundfuld at lære, men jeg har 

indtrykket af at det går fint i dag. 1000 tak til Henrik for din tålmodighed. 

Jeg vil gerne have lov til at rose afgående formand Lone Tegner, hun har sendt mig alle de dokumenter, hun 

mente ville blive relevant for mig, rådet mig i dette og hint, og manglede jeg noget, kunne jeg selvfølgelig 

spørge lige så mange gange, der var brug for. Tak for det Lone 

Fastelavn var et overstået kapitel ved generalforsamlingen og Egebjergbladets februar nummer havde 

mange fine billeder derfra.  

I april måned, den 23. overdrog Egebjergklubben formelt lejekontrakten til Egebjerg Fælleshus, hvilket så 

absolut er det eneste rigtige; det er flere år siden, at Fælleshuset stod helt på egne ben og har sørget for 

husets ve og vel på den bedst mulige måde. 

Den 24. maj modtog jeg, på bestyrelsens vegne, en opsigelse fra Bladets redaktør igennem, (på det 

tidspunkt), næsten fem år. Det var en nyhed, der tog pusten fra bestyrelsen. Eriks opsigelse skulle først, 

helt og aldeles træde i kraft, når marts nummeret 2014 udkommer. Erik tilbød at beskrive sit job i Bladet, 

det takkede vi ja til. Derefter havde vi en jobannonce i – tre gange, uden der kom henvendelser til 

bestyrelsen.  

Midsommerfesten havde et pænt fremmøde med 47 voksne og to børn. Pris for bøf, salat, pølser var 75 kr. 

Vejret var fint og man havde af den grund ikke stillet pavillonen op.  Meget uheldig kom der en enorm 

byge, da vi skulle til at grille, så der var nogle stykker, der måtte stå og holde store paraplyer over grillen. 

Det var IKKE sjovt og Egebjergklubben har siden vedtaget at købe en af de store firkantede parasoller inden 

næste Sankt Hans. Men det gik ikke ud over hyggen, snakken gik fint ved de flot pyntede borde. En del gik 

over til bålet, hvor vores nye borgmester Jesper Würtzen, skulle holde båltalen. Regnbygen havde 

besværliggjort at få tændt bålet.  Borgmesteren tog sig tid til at besøge Klubben bagefter, det var der en del 

andre der også gjorde, og det blev sent inden baren blev lukket. 

Traditionen tro blev der holdt Valgaften I Egebjerg, for alle Egebjergborgere. Denne gang skete det den 24. 

oktober med deltagelse af spidskandidater/topkandidater i partierne: Socialdemokraterne, Radikale, 

Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre. Der kom heldigvis en del interesserede borgere og 

spørgelysten var stor. Kandidaterne mente helt bestemt også, at det havde været en god aften, og de 

kommer gerne igen, hvis vi holder et ”midtvjesmøde”  



Søndagsbanko var den 3. november. Flere end 60 personer, store som små, fandt vej til Egebjergklubbens 

meget børnevenlige arrangement. Det er en fornøjelse, at se de glade og forventningsfulde ansigter. Der 

var plads til alle, der skulle købes plader med heldige numre, der skulle hentes kaffe, te og kage og der 

skulle købes sodavand og andre drikkevare inden Karin Thorsen og Per Groth kunne begynde opråb af 

numre. Det er utroligt så mange numre der skal råbes op, før 1. række er fyldt. Jeg havde fornøjelsen at 

dele sidegevinster ud. Stemningen var høj. Det var flotte præmier i det hele taget, hovedgevinsten gik til en 

meget glad Sofie.  

Den 18. november, efter tre store annoncer i Bladet og efter henvendelse til 

Grundejerforeningsformændene om at videresende en appel til deres medlemmer, fik jeg nok årets mest 

velkommende mail. Det var Mette Lund, bosiddende i Egebjerg, der godt kunne tænke sig at være vores 

nye redaktør. Vi fik sat et møde i stand mellem Erik og Mette, med Jette og jeg som medlyttere, for at få 

lidt flere detaljer. Igen viste Erik sig utrolig hjælpsom, Mette og Erik fik sat datoer på ”undervisning i 

Egebjergbladet”. Mette er inviteret med i dag – så alle kan få et ansigt på navnet – og så Mette kan lære lidt 

mere om vores virke og om Fælleshuset. 

Årets sidste arrangement, den traditionelle Julehygge blev afholdt den 5. december. Det var samme dag vi 

fik besøg af stormen Bodil. Seniorklubben havde også i år pyntet juletræet, tak for det. Ca. 50 gæster havde 

købt billet til en lækker julebuffet – med alt hvad hjertet kunne begære. Pause undervejs til et par 

julesange, så ris a la mande med mandelgaver og til sidst kaffe med chokolade og småkager.   

For en uge siden havde vi en jazz-musikaften med Cool Cats, et ni mands orkester, ledet af Palle Filipsen – 

fra Egebjerg. Rigtig mange havde fundet vej til Klubbens lokaler, fyldt med glade forventninger. Og 

publikum blev ikke skuffet. Det var på Finn Madsens initiativ. Oven i hatten kunne man købe håndmadder 

for 10 kr. stykket– lavet af Ingrid Madsen, uhm de smagte godt. Der er en god mulighed for, at vi kan 

gentage successen til næste år. Musikerne var glade for deres publikum. 

Bestyrelsen har afholdt 9 ordinære møder i de forgangne 12 måneder samt et budget møde. Derudover har 

der været udvalgsmøder til diverse arrangementer. 

TorsdagsTræf har holdt åbent ca. 40 gange i det forløbne år og der har været 10 Fællesspisninger. 

Egebjergbladet er udkommet 10 gange i 2013. Som altid har Erik lavet et fint og pertentligt arbejde. En 

speciel tak til Kirsten Seeberg, der igen har fundet tid til at lave festlige tegninger til tre af forsiderne, de er 

en fornøjelse at se på.  Vi får nu brug for en anden person, der kan skaffe annoncører til Bladet – det har 

Erik også stået for. 

Vi opfordrer alle grundejerforeninger samt interesseforeninger til at sende referater fra 

generalforsamlinger – og andet, der kan have Egebjergborgernes interesse. 

Desværre er Egebjergklubbens økonomi ikke hvad den har været, det vil Ulla komme nærmere ind på.  

Min beretning er ved at være slut. Men inden jeg slutter, vil jeg gerne på Egebjergklubbens vegne sig 1000 

tak til Erik Hagen for hans fine arbejde igennem alle de år han har været aktiv som redaktør og i 

Bladudvalget i det hele taget. Faktisk vil vi også gerne sige tak til Kirsten Hagen, der har læst korrektur på 

artiklerne m.v. Bestyrelsen har købt en gave til glæde for jer begge, den bliver udleveret under punkt 7  


