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GENERALFORSAMLING
I h t lovene indvarsles til ordinær  generalforsam-
ling på Egebjergskolen, tirsdag d 28 april kl 1930.

Der vil blive lejlighed til at købe øl og vand, og
hvis mødet ikke trækker for længe ud, arrangerer vi 

et par timers dans til bånd-musik. Vi håber på nogle
hyggelige timer. Dagsordenen ifl lovene er:

1. Valg af dirigent, 2. Beretning, 3. Regnskabsover—
sigt, 4. Forslag, 5. Valg af bestyrelse m.v. 6. Evt.

Forslag kan stilles og. vedtages på generalforsamlin-
gen. Stemmeafgivning kan kun. ske ved personligt

fremmøde.
” SPØRGESKEMA

”" Læs resultaterne på side 4,5 og 6. Vi har nu så

stort et materiale at arbejde med, at vi føler os

rustet til at arrangere de rette antal kurser og til

at prioritere de mange ønsker.

T

NESA-demonstration
Som det fremgår af den udsendte indbydelse fra NESA

arrangerer vi igen en. demonstration, men denne gang

på Egebjergskolen.Det er ikke fordi vi ikke kan

finde på andre ting, men sidste gang var tilmeldin-

gen  så stor, at man måtte meddele mange, at der ikke

var plads. Også  denne gang er der begrænset plads,
så vi råder interesserede til, at afsende  bestillin-

gen på adgangskortet snarest.

Iøvrigt mener vi, at sidste demonstration var en

stor succes, hvor allé fik respekt for den kvikke

måde det hele fore gik på.



Nyt fra andre

Grundejerforeningen "SKOVBO"

HUSK generalforsamlingen på Egebjergskolen d 22/4
kil 20. Vi håber på god tilslutning, med mulighed
for en livlig debat om bl a foreningens fremti-
dige virke. Et grundlag herfor ligger vel alle-

rede i de af bestyrelsen fremsatte forsiag?

I maj opstilles containere følgende steder og dage:

Kastebjergvej 35 2-3/5  Skovbovænget 121 6-7/5
Syvendehusvej 15 14-15/5 Udbakken 11 23—24/5
Syvendehusvej 37 30-31/5

For en ordens skyld genta'r vi her oplysningerne
for april:

Syvendehusvej v/Udb og Skovbovænget v/Udb. 23—24/4
Udbakken sidevej nord 25-26/4
Med. venlig hilsen p b v Egon Andersen

UNGDOMSKLUBBEN
Vi er nu. nået så langt, at ungdomsklubben er god-
kendt hos kommunen. Det vil sige, at den får etab-

leringstilskud, som skulle dække behovet under de

nuværende forhold. Dertil kommer et driftstilskud, 
som giver mulighed for flere aktiviteter. Men selv-

følgelig kan vi ikke bare kræve ind hos kommunen.

Reglen er sådan, at medlemmerne skal skaffe de sid-

ste 20 % til driften. Disse penge kommer ind gennem
de unges kontingent, og hvis ikke det er tilstrække-

ligt, må vi gøre ligesom andre klubber, hvor man be-

taler lidt for nogle af de materialer man bruger.
AT 

Ungdomsklubben skal efter reglerne have sin egen

bestyrelse. Denne bestyrelse er foreløbig valgt af
Egebjergklubben og består af: Birgitta Østergaard,
Lis Gylling, Egon Andersen, Poul Thomsen og Bent

 Ahlgreen- Olsen. Fremtidige valg af bestyrelsen
foregår på Egebjergklubbens ordinære generalfor-
samling.
Endvidere består bestyrelsen af 2 af de unge,  der

vælges af klubrådet.



EGEBJERGSKOLEN — LEGEPLADS LØRDAG d 2 maj og

Søndag d 3 maj

Egebjergskolen har længe savnet en legeplads. Samar-

bejdsudvalget for Egebjergskolen - et forældre-lærer-
udvalg - har derfor planlagt og projekteret en sådan.
Kommunen har bevilget 5.000 kr til indkøb af materia-
ler til legepladsen, hvorimod det manuelle arbejde
ved udførelsen er overladt til forældrene. Legegen-
standende skal opstilles på den asfalterede plads ved
skolen og vi har regnet med at udføre sandkasse, ba-

lanceknaster, labyrint, gynger, kolbøttestativ, bil-

dæksbiler med bane, kasser, planker mv.

Legepladsen vil være åben for leg - uden tilsyn også
efter skoletid. Denne opfordring om hjælp ved det ma—
nuelle arbejde er derfor rettet til de forældre, som

har børn, der, selv om de ikke går på Egebjergskolen 
kunne tænkes at ville benytte legepladsen efter skole-

tid, samt til de forældre, der har mindre børn, der
senere kommer til at gå på Egebjergskolen, samt iøv-
rigt til alle i Egebjergområdet.
Har De tid, energi og lyst til at hjælpe til, er De

meget velkommen på Egebjergskolen lørdag den 2. og

søndag den 3. maj, medbringendehåndværktøj, mad. fami- 

lie m.v.

Vi starter lørdag kl. 11 og søndag kl. 9.
Samarbejdsudvalget ved Egebjergskolen.

Mange spørger os om, hvordan det går med svømmebadet.
Vi kan kun svare, at det er svært, meget svært, men

at vi arbejder med sagen. Vi har kikket på et projekt
der vil koste ca 800.000 kr og indbefatte en overdæk-
ket helårshal med tilstødende græsarealer og et soppe-
bassin. Men det er mange penge og driftsudgifterne er

store. Et forslag om at placere et sådant projekt på
"Håbet", 700 m sydvest for Egebjergskolen vakte vild 
diskussion, for: "så var det jo ikke Egebjerg mere".

Nej, men så får vi kontakt med "Digterparken", "Lun-
degården" og "Nysøvang" og bliver derved ca 2800 hus-

stande til de besøg, der er nødvendige, for at det

hele løber rundt. - Vi kommer tilbage til sagen, for

også muligheden for et sommerbad uden overdækning
skal undersøges -— herunder hvor vi kan få plads til 

et sådant.



BESVARELSE AF EGEBJERGKLUBBENS SPØRGESKEMA.
Sprogundervisning: A=aften E=efterm.

Engelsk for begyndere A 12 E 6 3 børn. passes
" " viderek. Al2 E 8 7 " "

" konversation  A 10 E 5 5 " "

Tysk for begyndere A 6 E 1
" " viderek. A 11 E 1 1 r "

"  konversation A 6    E 1 2 w "

Fransk for begyndere A 2 E 5 2 " W

" "  viderek. A 0 E 1 2 " "

" konversation A 1 E

Italiensk for begynd. A 2

Spansk " A 4 E 1

Jugoslavisk ” A 1

Tjekkoslovakisk " A 1

Hobbyfag:

Kjolesyning A 24 E 22 15 " "

Syning af børnetøj A 13 E 17 19 " "

Broderi . A  7     E 4  2 " "

Rammevæv A 6 E 5 7 " "

Applikation & kludekl. A 2 E 1 1" "

Stoftryk A 11 E 4 3"
"

Porcelænsmaling A 9 E 5 2 " "

Keramik A 11

Bogbinding A 5

Sløjd A 5

Andre forslag: Japansk blomsteropstilling,

tegning-maling, hækling, keramik for børn,

tilskæring, formning.

"Gør det selv"-kurser:

A 13 E 4 2 børn passes
Boligindretning

Vedligeholdelse hus og  haveaf A 47

Radio- & TV-teknik A 15

Motorlære A 25 E 4

vedligehold. oliefyr A 54

Andre forslag: haveanlæg & pasning.



Øvrige kurser: . .

Afslapningsgymn. damer A 51 E 34 23 børn passes
" '

herrer A  25 '

Motionsgymn. herrer A  2
Afslapningsgymn. børn A 7 E  26

  "  
 "

Jazzgymnastik A 29 E 21 19 " "

Mor og barn-gymnastik    E  4 "

"

"

Psykologi   A 16 E 5 5 " "

Børnepsykologi A 10 E 3 4 " "

Musikforståelse  A 6 E 3 1 " "

Musikudøvelse       A  11 E 5

Musikalsklegestue
      -       

.

for børn     E 58 4   "  

Litteratur              A 15    E 2

 Diskussion   .   .       A 19 E 2 2 " "

Foto
   .    .   

  A 15 E 2

Film  .   . A 24 E 2

 Bridge    A 34  E 3

Skak A 27  

Øvrige forslag til undervisning:

Amatørteater, filosofi, samfundsøkonomi, kristendoms-
kundskab, tværpolitisk diskussion, maskinskrivning, 
klaverundervisning for børn, musikudøvelse for børn,
sang, danseundervisning for børn, folkedans, skak for

store børn, EDB, frimærker, samariterkursus, første-

hjælp, selvforsvar,  motionsfodbold, drengefodbold,

orienteringsløb, motionsgymnastiktil musik, basket-

bold, navigation,
           .   Interessereti en fritidsklubfor skolesøgende børn

er 92 familier. 



Spørgeskema fortsat

Hvilke aktiviteter tror De ville være med til at

skabe et bedre trivselsmiljø for alle i Egebjerg
området ?

Sportshal komb med forsamlingshus, fodbold, hånd-

bold, tennis, badminton, bordtennis, motionsrunde.

Diskussionsklubber, åndskultur, kulturcenter,
Tema for Egebjerg, bibliotek med pladebar, fore-

dragsaftener.

Engelsk Pub, bodega, selskabeligt samvær.

Et moderne forsamlingshus på Egebjergvej skulle

bruges til: 

Filmfremvisning (104 familier)
Teatersal (109 fam) - Kirkeligt formål (29 fam)
Selskabslokaler (79 fam)

Andet:

Gymnastik, amatørteater, børneteater, andespil,
badminton, bobspil, dart, billard, bowling, hånd-

bold, danseskole, børneparkering, fritidsklub,
ungdomsklub, spejderarbejde, mødelokaler,  biblio-

tek, hobbies, foredrag, kulturelle udstillinger,
politiske diskussioner, Engelsk Pub, slyngelstue,
restaurant, bodega, koncerter, whist-klub, klub-

liv for børn og voksne, fællesarrangementer, fol-

kedans, julefest o l,  generalforsamlinger, valg-
mødested, lørdagsbal.
På spørgsmålet om hvor mange aktier men evt øn-

sker at tegne i et svømmebad, har 98 familier

givet tilsagn om at evt tegne 345 aktier a 100 kr

Bestyrelsen takker for den velvilje vi har mødt

og for de mange besvarelser vi har modtaget.

Hva'  med lidt søndagsmotion ??

Nu hvor vi tror foråret er på vej, kribler det

vel også i en voksen Egebjergboers krop. Det
må der rådes bod på, så vi foreslår
"Hold Dem i form" -— Søndag d 19 april kl 10
mødes vi på Pileagervej ved skovlågen og tar' 
en rask gå/løbetur i skoven. Vi fortsætter hver
søndag sommeren igennem.



Motionsstien i Egebjergskoven bliver en realitet.

I forbindelse med efterårets "skovture" opstod tanken

om at etablere en motionssti til glæde og gavn for

alle. Hans Øgtergaard og Poul Thomsen har forhandlet

med forstassistent P.Døssing og resultatet bliver nu

en spændende sti gennem skoven med forhindringer i 

form af trapper, plankebroer, springgrav, balancebom-

me o m a. I alt er der 16 forhindringer på en 1,2 km

lang rundtur. Start og mål bliver vejkrydset midt i

Egebjergene, sydvest for den frihuggede kæmpehøj.    
Stien vil blive udført i løbet af foråret, men hvis
man vil se en sti allerede nu, kan vi kun anbefale

et besøg i Søllerød Kirkeskov.

SKOVTUR Hvert år er der i maj en rundtur med Døssing
i skoven. Trods vejrforholdene formoder man, at bøgen
springer ud til nogenlunde sædvanlig tid - og man

regner med, at turen kan blive en dag i ugen før pin-
se. Dag - tid og sted bliver bekendtgjort i Ballerup-
Bladet. Som afslutning på turen bliver der anledning
til at tage et bundt bøgegrene med hjem.

FODBOLD Som bekendt skal der bygges en udvidelse til

Egebjergskolen på det areal, hvor drengene nu spiller
fodbold, og Egebjergklubben har derfor ansøgt kommu-
nen om at få anvist et erstatningsareal, således at

vi kan få lavet en ny fodboldbane, inden man begynder
at grave i den eksisterende.

SMÅBØRNSLEGEPLADSDet ser ud til, at der bliver et

mindre areal tilovers ved det gamle hus på Egebjerg-
vej ud for nr. 73. Da huset snart skal rives ned, sy-

nes vi stedet er ideelt til at indrette et indhegnet
areal med en sandkasse og et par bænke, så de mindste

kan lege sammen.  Vi har derfor ansøgt kommunen om at

få rådighedsret over arealet og går i gang med indret-

ningen, så snart de nødvendige tilladelser forelig-
ger.

Beboere i Sortemosekvarteret har spurgt om de kunne

blive medlemmer af Egebjergklubben. Vi har svaret,
at vi måske i fremtiden kan udvide det område som

Egebjergklubben skal dække, men at vi for øjeblikket
ikke tør gå i gang med opgaven.   Indtil vi udvider, er

de imidlertid velkomne til at deltage i aktiviteterne. 



Vi har modtaget et indlæg fra et medlem, og har

gættet os frem til, at det kan nynnes på "Jeg
er havren",

Hundegalskab ”?

Jeg er hund og jeg har halsbånd på
Navn, adresse skal der gerne stå
og min herre han kan godt forstå
når jeg trænger, må han med mig gå

Nogle hunde løber frit  omkring
I andres haver gør de slemme ting
Tulipaner bliver trampet ned 

Stinkende "visitkort" lægges ved

Det er synd for dem, der plages her
men det skader hundeejeren mer

Mens hans hund sig muntrer her og der

dovent fedt hans hjerte tynger  ne'r

Hvis han passer hund og nabofred
vokser mindre han den gale led
Frisk motion han får ved hundens træk

Venlighed og snak ved mangt en hæk
 ooooooooooo 

Mere om fodbold
Selvom  sneen ligger endnu, kribler det vel i

enhver Egebjergdreng for at spille fodbold. Vi

har modtaget invitationer fra andre beboerfor-
eninger om arrangementer af forskellig art,
bl a fodbold. Alle interesserede drenge bedes

ringe til Flemming Adrian, tlf 975504 inden d

1 maj. - Opgiv navn, alder og adresse og i vil

snart høre fra os.

Så vidt vi har hørt, har fritidshjemmet på Ege-
bjergskolen fået løfte om et areal til byggele-
geplads til børnene i børnehaven og fritidshjem-
met. Kan De skaffe egnede materialer så ring
979650. Tilbud vil sikkert modtages med glæde.

Egebjergklubbens bestyrelse opfordrer på det

kraftigste alle til at støtte opfordringen fra

Samarbejdsudvalget ved Egebjergskolen -— Mød op

den 2 og 3 maj. Der bliver "fest i gården."


