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Kalenderen 
23.06.06 Skt. Hans i Egebjergklubben 
29.06 06  Ferie i TorsdagsTræf 
06.08 06  Gourmetklubben, Skovtur 
07.08 06  Blomstervennerne har møde 
14.08 06  SSP, lokalgruppen har møde 
23.08 06  Bridge har møde med undervisning 
24.08 06 TorsdagTræf åbner efter ferie 
30.08 06 Bridge har møde med undervisning 
04.09 06 Blomstervennerne har møde 
18.09 06 Øl- og Vinlav har møde 
02.11 06 BANKO 
07.12 06 Julehygge 
 
Egebjergbladet  holder ferie i juli måned 
Redaktionen ønsker alle læsere en god ferie 
 
Næste nummer udkommer 19-20 august 
Sidste frist for indlæg er 6. august 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Førstehjælpskursus 
I forbindelse med nyt kørekort 
Egebjergklubben arrangerer igen kursus i 
førstehjælp. Kurset afholdes i Fælleshuset. 
agernhaven 8 4 tirsdage i september kl. 19 – 22 

Kurset retter sig primært til 17 – 19-årige, fordi: 

Den 1. oktober 2006 kræver en ny lov, at hvis 
man vil have kørekort, skal man indenfor et år 
have gennemgået et kursus i førstehjælp. 

Normalpris for et kursus er 450 kr. 
Egebjergklubbens kursus koster ca. 150 kr. 

OBS OBS OBS!!! AFLYST. 
Egebjergklubbens kvote for 2006 er brugt op. 
Vi prøver igen i 2007 
 

   

Udlejning af lokalerne i Egebjerg 
Fælleshus, Agernhaven 8 
Man kan få nærmere information om 
reglerne på Fælleshusets hjemmeside 
www.egebjergfaelleshus.dk eller ved 
henvendelse til tilsynsførende William 
Bierregaard i TorsdagsTræf kl. 20-21. 
 

   

 

 
 

 

 

 

  



Egebjerg sportsklub 
 
Fodbold.  
Vi startede torsdag den 4. maj kl. 1800. Vind og 
vejr (kombineret med den med spillernes alder 
tiltagende magelighed) har dog indtil skrivende 
stund, primo juni, medført så ringe fremmøde, at 
det ikke er blevet til meget fodbold endnu.  
Men (når vejrguderne er med os)- mødes vi 
fortsat hver torsdag kl. 18:00 på banen ved 
Skovmarksskolen.  
Medlemmer fra 16 år og derover har fortrinsret, 
men vi kunne sagtens være flere, end vi var sidste 
år, så alle er velkomne. Bare mød frem i 
fodboldtøjet, og du er med.  
 
Badminton næste vinter.   
Aktivitetsplanen for sæsonen 2006-2007 vil blive 
udsendt medio juli 2006. Den kan også ses på 
www.egebjergsportsklub.dk  
Vi har fastholdt sidste sæsons banefordeling, men 
vi har fået flere banetimer (torsdag kl. 21:00-
2300)! 
Vi kan således bruge flere spillere, også på 
reservelisten! 
 
Du kan se, hvilke timer der er ledige, på 
hjemmesiden, hvor du også kan se, hvem der 
søger makker(e), og reserver man kan ringe til, 
hvis ens makker er forhindret. 
Nye medlemmer er meget velkomne! 
Du kan skrive til post@egebjergsportsklub.dk 
eller ringe til undertegnede på 60171953. 

Henrik 
Send os din emailadresse. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikkel Ræv !!!!!! 
 
Vores dejlige ræve i området er desværre blevet 
syge. De lider af det man kalder ”skab” 
Skab er en mide, der giver hårløshed omkring 
ører, læber snude og øjne. 
I nogle tilfælde i bugen og på brystet ! 
Det giver en slem kløe, hudforandringer, 
infektioner,  rævene lider og dør af det til sidst. 
 
Indtil videre er der 3 ræve døde i området 
Kastebjergvej og Udbakken. Den ene er aflivet, 
de to andre er fundet døde. Der løber stadig en 
meget syg rundt. Den har været svær at indfange. 
 
Der er også set ræveunger i haverne på 
Kastebjergvej. Det er jo altid hyggeligt, men 
ingen ved om de er smittede eller er forældreløse 
.Se efter i udhuse og lignende. 
 
Rævene lider 
Skab er meget smitsomt, især for alle hundene i 
området. Det kan heldigvis behandles hos 
Dyrlægen, men det er ikke særlig behageligt for 
hunden. Skab går sjældent på mennesker ! 
 
Hvis I skulle støde på ræve, der ser syge ud, så 
ring til Falck, 7010 2030. Alle kan ringe gratis, 
da Dyrenes Beskyttelse betaler afhentning og 
aflivning. 
 
I nogle tilfælde er det nødvendigt at sætte en 
fælde op. Falck har nogle stykker, man kan låne. 
 
Så husk at ha´ en lille ræv bag øret !!! 
 
Bente R Jørgensen   
 
 
 



19.maj 2006 
Kære Erik ! 

Mit forsøg på svar på dine spørgsmål i 
Egebjergbladet/marts/2006 
Heldigvis mærker man i det daglige ikke til 
nogen dårlig stemning mellem ”her og hisset”, og 
du har alene læst om den. 
Men det forbavser mig faktisk, hvis du ikke ved, 
at repræsentanterne for ”her og hisset” (Fælles-
virket, Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshus) 
igennem mange år har råbt højt efter hinanden . 
Forklaringen på dette er, at Fællesvirkets 
begærlighed efter at overtage/eller få andel i 
Egebjerg Fælleshus og deres tætte forbindelse til 
Borgmesteren bevirkede, at Borgmesteren i et 
dekret i 2004 bestemte, at nu SKAL parterne 
samarbejde mindst én gang om året omkr. 
anvendelse af Egebjerg Fælleshus, vel at mærke 
således at Fællesvirket skaffes adgang til 
anvendelse af vores Fælleshus. 
Dette fremmer naturligvis ikke samarbejdet, men 
det er hvad Fællesvirket beskriver som: ”Vi 
håber, at vi nu har startet en positiv udvikling, der 
inden for det næste årti vil afskaffe begreberne 
det nye og det gamle Egebjerg, så der kun vil 
være ét Egebjerg”.  Min kommentar til dette er:  

 

Vor Herre Bevares, når samarbejdet er dikteret af 
Borgmesteren. – Personligt bruger jeg helst ikke 
udtrykket ”det nye Egebjerg”, jeg bruger (i mit 
omfattende SSP-arbejde) udtrykket 
”Bykvarteret”, det er mere neutralt, synes jeg. 
Og du har meget ret i, at vi skal veje vore 
udtalelser på en guldvægt. Dette er en del af 
”samarbejdet”! Vor Herre Bevares. 
Bla. derfor var Finn og jeg heller ikke meget for i 
Egebjergbladet at svare på dit indlæg og dine 
spørgsmål, men vi (i hvert fald jeg) syntes, at du 
skulle have et svar. Og det får du så på denne 
måde, da nu andre ikke vil/eller tør. 
Søren Andersen skriver, at ”Vi (Fællesvirket) har 
tomten over for Tårnsøen”, men det kan han godt 
glemme. De har aldeles ikke denne tomt, det er 
en kommunal grund, som kan sælges eller 
anvendes til andre formål, der opfylder 
lokalplanens betingelser. 
Henning Wittus og nogle få andre i Fællesvirket 
har i mange år ønsket sig et ”Fælles Fælleshus for 
hele Egebjerg” på denne grund – og p.g.a. hans 
borgmester-indflydelse var det sandelig også lige 
ved at lykkes for 6-8 år siden. – Det var så tæt på, 
at Grethe Larsen (som næstformand i Fritids- og 
Kulturudvalget) en formiddag blev sendt derud 
for at grave første spadestik, mens 5-6 tilhængere 

 



stod og klappede. - Der skulle bygges et ”øko-
logisk Lerhus”, som Jørgen Osterkrüger havde 
opfundet og fået et vist tilsagn om tilskud til.  
Men Kreditforeningen faldt naturligvis fra, da 
endeligt lånetilsagn skulle gives. 
Og nu er det så, at de klynger sig til Borgmester-
dekretet om, at ”så kan kvarteret (Bykvarteret) til 
gengæld vel beholde Egebjerg Fælleshus, således 
at der stadig kan afholdes større arrangementer i 
området”. 
Det er vel så meget sagt, at ”brugsretten til 
Egebjerg Fælleshus for beboerne i det gamle 
Egebjerg hænger i en tynd tråd, og at vi er blevet 
afhængig af Fællesvirkets dispositioner”. – 
Borgmesteren har nemlig ønsket, at det fortsat er 
Egebjergklubben, der står som lejer, 
administrator og ansvarlig for huset (de har jo 
gode erfaringer med os). Derfor kan vi f.eks. 
fastsætte en 6 mdr. forudbestilling ved privat leje 
af huset til vore egne beboere og en 3 mdr.s for 
Bykvarteret o.s.v. 
Men vi er blevet meget mere afhængig af FV og 
med den siddende ledelse (HW og SA) vil de til 
enhver tid møve sig mere og mere ind på FH og 
f.eks. forsøge at komme i Husets bestyrelse. 
Sådan er vilkårene.  De har desværre ikke nok i 
deres egne 12 fælleshuse. 
Håber, du forstår!    Med venlig hilsen  Hans.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noget om sne og salt 
 
Andetsteds i dette blad kan man læse referatet fra 
generalforsamlingen i grf. Aagesdal. Bl.a. kan 
man læse, at man har drøftet, om man skulle salte 
i forbindelse med den snerydning, der udføres i 
samarbejde med grf. Egebjerglund –Syd. 
Det afviste generalforsamlingen i Aagesdal. Som 
man måske kan huske, har Syds 
generalforsamling besluttet at salte. 
 
Det betyder så, at Syd skal betale for monteringen  
af en saltlægger på vores fællestraktor, ligesom 
Syd må betale for det miljøsalt, der bliver udlagt. 
Det bliver lagt og ikke spredt, så man er sikker 
på, at det kun rammer fortovet. Til gengæld kan 
Aagesdal så glæde sig over, at vores traktor med 
den vægt, der kommer på bagtil, bliver i stand til 
at køre gennem højere sne end uden, siger vores 
snemand. 
 
Og så må vi på en eller anden diskret måde 
markere i fortovskanten, hvor grænsen mellem 
Syd og Aagesdal går. Antagelig kan vi banke en 
lille grøn markeringspind ned. 
 
Thomas Seeberg, kasserer i Syd og 
koordinerende snemand 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat fra møde i Egebjerg og Omegns 

Ølbrygger & Vinmagerlav den 15. maj 2006 
 
Tilstede: Ib M, John, Benny, Finn, Thomas, 
Frants, Erik, Hans, Carl J, Lise og Leif 
Fraværende: Bjarne T, Egon, Søren og Bjarne I, 
sidstnævnte med afbud 
Arrangører: Lise - Carl Johan  - Ib  
Dagens emne var, at vi skulle føle sydhavets 
blide vinde brede sig i vor nærhed 
I oldermandens fravær var det viceoldermanden, 
der ledede mødet, og Thomas meldte sig som 
skriverkarl. 
Ved mødets start bød Erik på en rød vin, som 
ingen af os havde smagt magen til. Og så havde 
han endda lavet 50 liter af den på 8 kg æbler, 0,6 
kg schuylerdruer, 2 kg. hyldebær, 0,6 kg slåen, 1 
liter solbærsaft og 5 liter særdeles vellagret 
Domani chaptaliseret med 3 kg sukker. 
Slutresultatet hold 11% og –3 Oechsle. Der var 
enighed om, at han ikke ville kunne lave den 
samme igen, og om, at den nok ville kunne 
udvikle sig til en hedvinstype ved lang lagring. 
Og Erik var fortrøstningsfuld, for i hans familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blev man meget gamle. Men ingen kunne sige 
noget decideret dårligt om den. 
Derefter spurgte Thomas, om nogen havde 
erfaring med at putte egespåner i en ballon vin 
under modning. Det var der ikke, men der var 
bred enighed om, at det var en anvendelig 
metode. Så på et tidspunkt bærer Thomas en 
egespånlagret Chateau du Marais de Poire frem. 
Leif P. redegjorde for en kommende studietur 
med Landbohøjskolen og et hold studerende til et 
tysk vinuniversitet i Geisenheim. Han vil 
naturligvis vende tilbage med en beretning. 
Carl Johan havde anskaffet fem forskellige 
danske øl fra mikrobryggerier og lidt større. 

1) Den første, vi smagte, var en Klosterbryg 
fra Aarhus Bryghus. 60 cl./6%/40 kr. 
brygget på en kombination af hvede- og 
bygmalt og klassisk engelsk humle og 
ufiltreret som weissbier. Vi enedes om, at 
nu havde vi smagt den, og til den pris 
behøvede vi ikke at prøve den igen 

2) Så kom en Brown Ale fra Bryggeriet 
Raasted ved Randers. 50 cl./5,5%/35 kr. 
brygget på rigeligt med malt og meget lidt 
humle. Det hed sig, at den var velegnet til 
marinering og til sovse. Den var nu også 
absolut drikkelig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Derefter smagte vi en Fin Ale fra Gour-
met Bryggeriet i Roskilde. 66 cl./6,5%/35 
kr. En amerikansk westcoast-ale-type. 
Meget anbefalelsesværdig med en god, 
bitter smag, og så var det den relativt 
billigste af de fem. 

4) Fur Porter var den næste. 50 cl./6,5%/37 
kr. filtreret gennem moler. I sær Hans var 
glad for den og fremhævede den let 
røgede smag. 

5) Som afslutning kom Bombay Pale fra 
Nørrebro Bryghus. 60 cl./6,5%/44 kr. En 
parafrase over Indian Pale temaet. Hans 
berettede, at han havde serveret et 20 liters 
fad af den til en julefrokost. Der blev et par 
liter tilovers, som han drak under oprydningen 
og næste dag, men så skulle han heller ikke 
have mere af slagsen lige med det samme. 
Men i øvrigt var man enige om, at den havde 
en spændende og god smag 

Derefter var tiden inde til den faste føde. Ib havde 
kreeret en sydhavskylling med løse ris og fik 
mange rosende ord for den måde, kan havde lagt 
kyllingeoverlår i et fad sovs lavet på karry, 
ananas, bacon, løg, peber og salt. 
Hertil serverede Carl Johan 4 forskellige vine, 
alle på Cabernet Sauvignondruen, og alle fra 
Egebjerg Vinimport: 

1) Santa Marina fra Chile, 12,5 % til 35 kr. 
Endda meget god til prisen. 

2) Cedar Wood fra Californien, 13% til 45 kr. 
Der var meget delte meninger. 

3) Exelsior fra Sydafrika, 14,5% til 65 kr. Rigtig 
god, måske aftenens bedste. 

4) Aliana fra Spanien, 13,5% til 81 kr. Knap så 
god, måske lidt prop, måske manglende 
dekantering. 

Og hyggesnakken bredte sig ved det gode bord i 
søsters og brødres lag.  
Med broderlig hilsen fra denne aftens referent. 
Thomas 
 

 
 

Midsommerfest  
 
Husk at komme til Egebjergklubbens populære 
midsommerfest den 23. juni hvor vi har 
fællesspisning med bøf, kartoffelsalat samt 
salatbord. Man kan også ”droppe” ind senere på 
aftenen evt. efter bålet i det nye by-kvarter. Vi 
slår dørene op kl. 19 i Fælleshusets lokaler, 
Agernhaven 8. 
Det er ved at være sidste udkald for køb af 
spisebillet til 50 kr. Billetsalget slutter i 
TorsdagsTræf den 15. juni, men man kan stadig 
nå at købe billet i Egebjerg Grill & Pizzabar på 
Egebjergvej til og med søndag aften kl. 21. 
Med hensyntagende til bladets udbringning giver 
vi dog lige de sidste en chance til. Man kan ringe 
til Lone på telefon 4497 5943 eller mobil 2264 
1263 i løbet af mandag den 19/6 og aftale 
nærmere med hensyn til billetkøb. Men så må vi 
også stoppe billetsalget af hensyn til planlægning 
og indkøb. 
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke 
grillen, fordi de endnu engang hjælper os med 
salg af billetter. 
 
Lone Tegner 
 

 



Referat fra Foreningen til Pinsens 
Bevarelse Søndag  04  juni 2006 
 
Atter i år samledes medlemmerne i Skoven 
ved bålpladsen hvor vi spiste og drak vor 
medbragte mad og drikkelse. Vi startede kl. 
12 som vi plejer i et dejligt solskinsvejr. 
   Da foreningens flag blev hejst, startede 
festlighederne. Der blev taget en del billeder 
af forsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kl. 14 startede Generalforsamlingen som 
vedtægterne foreskriver. Ordensmarskallen i 
skikkelse af Finn Jappe orienterede om 
hvem der var mødt  og hvem der ikke var 
tilstede. 
   Det blev konstateret at 25 var mødt op, 9 
havde meldt afbud, 11 var udeblevet uden 
besked, og at vi har fået 3 nye medlemmer. 
   Næste punkt på dagsordenen var La 
Presidentes beretning. 
 
Præsidentens beretning: 
var lidt længere end sædvanligt. Alligevel var 
der stort bifald til Præsidenten. 
   Derefter gik valget i gang:  
Præsident: Anita Mørk blev genvalgt. 
Ordensmarskal Finn Jappe modtog genvalg, 
ligesådan for Skriveren William Bierregaard 
der også modtog genvalg. 
 
Finn Jappe meddelte at som sædvanlig er 
Inge-Lise´s og hans have åben, hvor 
medlemmerne er velkomne til en øl, vand 
eller vin., når vi er færdige i skoven,  
 
Skriveren  William 
06.06.2006   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foreningen til Pinsens bevarelse 
Præsidentens beretning for 2005 
Her kommer så årets højdepunkt – nemlig den helt 
fantastiske, sprudlende beretning om Foreningens 
virke – eller mangel på samme – i det forgangne år.  
 
Jeg har brugt et helt år på at tænke over, hvorfor 
denne Forening stadig består. Nogle af forklaringerne 
kan måske være, at vi er en flok, som kan lide at nyde 
Pinsesøndagssolen og –madkurvens indhold sammen; 
at ingen risikerer at blive presset ind i en 
”bestyrelsespost”; årsberetningen er meget kort, og 
der ingen dødkedelig aflæggelse af regnskab (et lille 
undskyld til alle de gode kasserer i Egebjergs mange 
klubber/Fælleshuset/foreninger/lav m.v.).  
 
Ved den årlige Oscar-uddeling takker vinderne alt og 
alle – inkl. deres kæledyr – for at have støttet dem. Jeg 
vil bare takke Ordensmarskallen og Skriveren for 
jeres store arbejde i årets løb. For uden jeres støtte kan 
jeg jo ikke regere. 
 
Under valg bør I overveje, om Foreningen ikke skal 
have en ny præsident. Embedet kræver ikke så meget 
arbejde. Kvalifikationerne er få – dog er ansvarlighed 
et must, da præsidenten skal opbevare  
 
 

 
 

foreningens vartegn et sikkert sted og huske at tage 
det med til generalforsamlingen. Endvidere vil det 
være et plus at have et godt forhold til vejrguderne. 
 
Så lige som afrunding: Foreningens generalforsamling 
i 2007 afholdes søndag den 27. maj. 
 
Dette var ordene, og jeg ønsker alle en fortsat god 
Pinse.   Anita 
…………………………………………………… 
Fra Anita’s brokkasse 
 
Hvorfor hedder det en nummerplade, når der er bogstaver 
på den ? 
 
Hvorfor findes der ikke kattemad, som smager af mus ? 
 
Opfinder man nogensinde en soldrevet lommelygte ? 
 
Hvordan kommer fyren der kører sneploven, på arbejde om 
morgenen ? 
 
Hvordan ved man, at det er på tide at få stemt sin 
sækkepibe ? 
 
Hvorfor er der kun et monopoltilsyn ? 
 
Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så 
blevet så populært ? 

  

 



Egebjergnettet holder ikke sommerferie 
      
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få et konkret 
tilbud frem gennem en form for udbudsrunde; Og 
holder kortene lidt tæt til kroppen.  
 
Vi satser stadig på inden længe at kunne 
offentliggøre en, eventuelt foreløbig, tidsplan for 
fremlæggelse af et konkret projekt for beboerne i 
Egebjerg. Se www.egebjergnettet.dk  under 
knappen Foreningen (eller ring til Bent 
Kristensen, tlf. 44684161).  
 
Vi er nu 112 betalende medlemmer. Medlems-
kontingentet til foreningen - og sponsorbidrag - 
skal finansiere en professionel rådgivning, 
hvorfor vi har brug for mange flere medlemmer i 
denne fase af arbejdet. Vi har med den nuværende 
kapitale meget svært at få et gedigent projekt 
stablet på benene.  
Bliv medlem af foreningen. Det koster kun 200 
kr., der kan indsættes på vores konto i NORDEA, 
Ballerup: Reg. nr.  2279 kontonummer 5907-825-
185. 
 
Bredbånd via fiber har mange fordele og nye 
tjenester kommer hele tiden til. 
 

 

 
Fra den 1. juni i år har man kunnet se DR’s TV-
udsendelser, eller mindst 300 af slagsen, gratis 
via Internettet. De kan ses på fuld skærm i 
VHS-kvalitet. Videoen kan snart undværes! 
 
"Dr.dk tv" er navnet på den nye internet tv-kanal.  TV 
2 har i nogen tid haft en lignende tjeneste, 
Sputnik, hvor man dog skal betale for det meste. 
Og der er flere og flere muligheder for at se film 
og TV-udsendelser via Internettet. 
 
Så man behøver ikke at gå glip af en udsendelse 
fra en af de to stationer eller vente på genudsen-
delsen. Og ligesom med videoen kan man holde 
pause, når det ringer på døren, og gense f.eks. 
målene i en fodboldkamp lige så tit man lyster.  
 
Kvaliteten synes allerede i dag i top med en 512 
Kbit/s forbindelse, men med et bredbåndsnet, 
Egebjergnettet, vil det blive endnu bedre, også 
hvis familiens medlemmer vil se hver sin 
udsendelse eller film – eller spille hurtige online 
spil – samtidig.  
 
 

Bestyrelsen 
 

 
 

 



Tager du hensyn til din nabo? 
 
Det mener vi vel alle, at vi gør, men er naboen nu 
også enig? Og kender du de gældende regler på 
området?  
På den årlige generalforsamling i grundejerfor-
eningen Egebjerglund Syd blev det aftalt, at søge 
at opstille et sæt principper for et godt naboskab.i 
området.  
Ud fra bl.a. de ideer og opfattelser, der fremkom 
på generalforsamlingen, er der nu opstillet et par 
sider herom.  De kan ses på www.egebjerglund-
syd.dk  
Principperne skulle gerne bedst muligt tage 
hensyn til alle, hvorfor der hermed inviteres til 
en debat om dem.  
Du kan sende dine kommentarer til 
post@egebjerglund-syd.dk  
Kommentarerne vil blive lagt på hjemmesiden 
til videre debat. Indlæggene på hjemmesiden 
vil kunne være anonyme, men bestyrelsen skal 
kende afsenderen af hensyn til det videre 
arbejde.  
Hvis du ikke har internetadgang - eller bare 
foretrækker at få principperne på et stykke papir - 
så ring til 60171953. 

Henrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Vi bygger om, indretter 
parkeringsplads samt 

flytter bede 
 

 
Kig ind og find et flyttetilbud 

Lige nu har vi masser af flotte 
sommerplanter 

Og 
vandmiljøer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kort referat af Generalforsamlingen i 
”Aagesdal” 16. maj 2006. 
 
33 medlemmer var mødt. Der har i årets løb været 
en udskiftning på 7 medlemmer. 
Fra formandens beretning kan nævnes: 
Efter at Syvendehusvej og Pæremosevej over de 
sidste par år er blevet renoveret, kan vi forvente, 
at de interne veje i vores område bliver belagt 
med slidlag efter sommerferien.   Beboere på 
Pæremosevej finder, at for mange bilister kører 
for hurtigt på Pæremosevej. Tidligere målinger af 
hastigheder har dog ikke udvist ”noget brugbart”. 
Evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger må 
forventes at skulle betales af grundejerne. Og det 
bliver dyrt. Grundejerforeningen opfordrer til, at 
alle bilister kører hensynsfuldt i hele området. 
Snerydningen af fortovene har igen i denne sæson 
– af forskellige årsager – været utilfredsstillende. 
Det var imidlertid bestyrelsens opfattelse, at 
flertallet af medlemmerne trods dette ønsker at 
fortsætte ordningen – uden efterfølgende saltning, 
som ”Syd” har vedtaget for sit område. Dette blev 
vedtaget. 
Der blev klaget over hundelufternes tilsvining af 
Bøndermosestien, og at de fleste af dem kommer 
fra andre grundejerforeninger i området.  Derfor 
her en kraftig opfordring til, at hundelufterne 
medtager egne lorte til egne skraldespande. 
Vedr. Regnskabet oplystes, at Aagesdal har 
bevilget 400 kr. til EgebjergNettets kaffekasse 
som en påskønnelse af initiativet. 
Fælleshuset har haft underskud i driftsregnskabet, 
hovedsageligt p.g.a. manglende udlejning.  Det 
blev derfor besluttet at hæve tilskuddet til Huset 
fra 25 kr. pr. medlem/årligt (i alt 2.925 kr.) til 40 
kr. pr. medlem/årligt (til i alt 4.680 kr.), og 
Aagesdals kontingent blev derfor hævet til 265 
kr. for 2006. – Der er taget forskellige initiativer 
til at søge udlejningssituationen i Fælleshuset  
 

 

forbedret, bl.a. er der oprettet en hjemmeside på 
nettet: wwwegebjergfaelleshus.dk, på hvilken alle 
kan gå ind og se, hvad huset og dets inventar kan 
byde på, hvornår ledigt o.s.v.  Fællesudvalget for 
Grundejerforeningerne i Egebjerg har på sit 
årsmøde henstillet, at vi alle i området forsøger at 
medvirke til en bedre udlejningssituation for 
Fælleshuset. 
4 friske medlemmer fældede søndag den 12. 
marts  (da isen på søen kunne bære) de store 
Fyrretræer samt nogle Piletræer m.m. på 
Pæremosens nordskråning, således at der nu er 
kommet mere lys til søen og en bedre udsigt over 
søen. 
2 bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur, og 
nyindvalgt blev: Søren Hansen, Ågesdalsvej 4 og 
Morten Hauritz, Bøndermosevej 5.  Nyindvalgt 
1.-suppleant blev Flemming Kruse, 
Bøndermosevej 31.   Maja Budde blev takket for 
12 års flittigt arbejde i bestyrelsen som sekretær – 
altid velskrevne og nyttige referater. Hun blev 
beæret med blomster, kram og rødvin. 
Aftenen afsluttedes med natmad, vin, øl og vand 
samt et par timers hyggeligt og socialt samvær. 

Hans Christensen 

 

 



Træerne vokser ikke op i himlen 
men de gør da et forsøg ! 
 
Egebjerg var i ældre tid  Ballerups Overdrev, 
hvor køerne blev sendt på græs. 
Siden blev området til frugtplantage. 
 
I 50-erne blev Egebjerg udstykket og der blev 
bygget en del sommerhuse, men helårshuse til 
bolig var ikke umiddelbart tilladt. Kun hvis der 
var erhverv på grunden, kunne beboelse tillades. 
 
I den periode blev etableret mange hønsehold og 
indrettet kaninavl, så der kunne tillades helårs-
bolig på ejendommen.  
 
Det ændrede sig i begyndelsen af 60-erne, hvor 
Egebjerg blev udlagt som byzone. Hele denne 
udvikling blev fulgt op af driftige ejere, der 
byggede mange huse, såvel sommerboliger som 
huse til helårsbolig. De plantede hække og mange 
andre bevoksninger – samt træer. 
 
Mange af disse træer står der endnu og er blevet 
store og – ikke mindst – høje. 
 
Siden jeg købte Syvendehusvej i 1982 har jeg 
fældet omkring 30 store eller mindre træer og har 
fået lys og luft i haven. Nogen har også fældet de 
gamle træer,  mens andre blot har ladet stå til ! 
 
Det undrer mig, for de høje træer indebærer da en 
risiko for at de vælter, hvis der kommer en storm, 
som det skete for nogle år siden. 
 
Det er godt nok dyrt at få fældet, hvis man skal 
have eksperthjælp, fordi men ikke magter selv af 
fælde.  
 
Men tænk på, hvad det vil koste, hvis et 10 meter 
højt træ braser ned i huset, verandaen eller 
carporten og redskabsskuret. 
 
Rundt omkring er på telefonpæle annonceret om 
mulig hjælp til fældning. Jeg kender ikke prisen, 
men man kan da bede om et tilbud, så man kan 
vurdere om det er nu, der skal fældes. 
 
Som nævnt giver det lys i haven, når man fælder. 
Men også naboen vil få glæde af fældningen. Og 
måske er naboen så interesseret, at man kan deles 
om udgiften.  Finn Jappe 
 
 

Du kan leje Egebjergklubbens 
grill m/tilbehør for kun 100 kr. 
 
Grillen er 50 X 80 cm. 
m/regulerbar rist i rundjern. 
Grillen har håndtag og hjul. 
Tilbehør: 
Weber grillstarter 
3 grillgænger 
3 grillpaletter 
Velegnet til party eller lign. 
Grillen kan transporteres i  
bagagerummet på en bil. 
Kan afhentes og tilbageleveres i 
Fælleshuset, Agernhaven 8  
mellem kl. 20 og 21.30  
(når der er Torsdagstræf) 
Husk depositum 500 kr. når du henter. 
 
Grillen kan reserveres hos: 
William Bierregaard 
Tlf. 44 97 00 37 / mobil 20 21 80 37 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


