
 



 
 

 
 

Stof til maj-nummeret skal være 
redaktionen i hænde senest d. 11. maj 

Bladet uddeles 20.-21. maj 
 

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. 

Et eventyrligt bredbånd 
Billigere telefon og TV 
Flere kanaler 
Billigere Internet og større hastighed 
Alle de nye digitale muligheder 
Det er den mulighed du får, hvis vi får held til 
at tegne en kontrakt med en leverandør. 

Men det kræver din hjælp 
Der er dannet en forening, hvor foreløbig 
100 har indmeldt sig ved at betale af 200 kr. 
Det er mange, men ikke nok !  

Vi skal have omkring 150 flere medlemmer, 
før udbyderne synes vi er ”store nok” til at de 
vil kontrakte med os. 
Hvis projektet mislykkes, bliver  de 200 kr. 
tilbagebetalt. Så der er ingen risiko ved at 
indmelde sig. 
Risikoen består i, at mange ”venter og ser” 
Så slip nu 200 kr. til foreningens konto i 
Nordea: 2279 5907825185  
Eller betal til Thomas Seeberg, Pæremosevej 9 
Husk at oplyse navn og adresse samt eventuel 
E-mail adresse. Det haster !             Jappe 
 

 



Referat fra lavsaften den 20. marts 
Grundet afbud fra Oldermanden, var det Vice-

oldermanden (Erik) der førte slagets gang. 
Der var medbragt to hvide vine. Undertegnede 

havde en vin fremstillet på 14 kg Filippaæbler til 
25 l. Den fik mange pæne ord med på vejen. Den 
var meget flot klar men måske en anelse sød. 

Finn havde, som sædvanlig havde jeg nær sagt, 
medbragt en flaske. Den var primært maget på 
hyldeblomst af en mængde der kan være i en 
mellemstor pose, hvis I kan se det for jer, 8 l 
æblejuice af god kvalitet, 3,6 kg hvide ribs, 1l 
hindbærsaft og ca. 4 kg sukker. Ligeledes til 25 l. 
Den havde en udpræget duft af hyld og en meget 
fin smag; absolut en ener. 

Benny og John havde imens fremtryllet et 
dejligt måltid, der i dagens anledning hed 
italiensk gryderet. Vi skulle nemlig smage på 4 
forskellige italienske røde vine; én fra Puglien 
(hælen), én fra Umbrien (omkring Toscana) og to 
fra Veneto-distriktet i nærheden af Verona. Vinene 
var også til forskellige priser, spændende fra under 
30 kr. til 85 kr. Flaskerne var pakket godt ind, og 
det var nu opgaven at fastsætte pris og distrikt. 

Det viste sig at blive en meget svær opgave, og  
mange gav udtryk for, at det var forbavsende, ud 
fra smagen at dømme, at der skulle være en vin til 
under 30 kr. blandt de fire. Den var lavet på 
Primitivodruen og kom fra Puglien. Ud over, at 
den billigste lavede lidt rod i opgørelsen, var de 
fleste enige om, at der var overensstemmelse 
mellem pris og smag. 

Da vi var ved at være mætte, bad Hans om 
ordet. Han havde taget ”maskinen” med og ville 
gerne demonstrere den for os. Destillationsap-
paratet havde for år tilbage været flittigt i brug, 
men havde stået stille i en lang periode. Apparatet  
var, om ikke i tidernes morgen, så for mange år 
siden, tilvirket i et samarbejde mellem Sune, en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tidligere broder, som de fleste af os stadig kan 
huske, Egon og Hans. Nu skulle det ikke længere 
stå og fylde op, og så var spørgsmålet, hvad der nu 
skulle ske med vidunderet. Thomas, vores sidste 
skud på stammen af brødre, har en stor kælder, 
men han har især en stor virkelyst. Så nu kommer 

”maskinen” hjem til Thomas, men forinden skulle 
vi se, hvordan et sådant monstrum virkede. Det 
blev en meget berigende og især meget fornøjelig 

 gennemgang af dette ”hemmelige” apparat. 
Naturligvis er det ikke hemmeligt, men det er på 
den anden side heller ikke lovligt. Men derfor kan 
det jo godt være sjovt. 

Aftenen sluttede med, at vi smagte på øl fra 
BRYGHUSET Svaneke på Bornholm. Den hed 
Mørk Guld, var ufiltreret og havde en dejlig smag. 
Vi var enige om, at tendensen er den samme som 
med dansk vin. Producenterne tror, at prisen er 
underordnet, men det er nok kun, så længe alt det 
nye øl har nyhedens interesse. 

Således sluttede den første lavsaften i 2006. En 
dejlig aften som sædvanlig. Så var der kun 
tallerkener, bestik og ca. 50 glas, der skulle 
vaskes af, før sidste mand kunne lukke og slukke. 

Med broderlig hilsen på lavets vegne Erik  

PS. Næste lavsaften den 15. maj kl. 1930  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hvad er Egebjergklubben? 
Det overrasker nok de fleste, at vi stiller dette 
spørgsmål, men vi er opfordret til at give en 
orientering til især de senest tilflyttede Egebjerg-
beboere og måske også de, som, selvom de har 
boet her nogle år, ikke rigtig har fået et indtryk af 
vor mangesidige forening. 
Starten 
En gruppe beboeres ønske om at etablere 
aktiviteter for børn og unge samt nabofællesskab 
i en lidt mere organiseret form førte i september 
1969 til stiftelsen af ”Beboerforeningen 
Egebjerg-klubben”. 
Dengang, som nu, var formålet at skabe 
muligheder for aktiviteter for børn og unge samt 
formidle kontakt mellem beboere i det ”gamle” 
Egebjergkvarter ved etablering af møder, under-
visning og fritidsbeskæftigelse. 
Alle beboere i kvarteret er automatisk medlem af 
Egebjergklubben. Med ”kvarteret” menes de 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
grundejerforeningsområder, som ligger i det om-
råde vi i kommunen kalder Egebjerg. Det koster 
ikke noget at ”være medlem”. Det er et uforpligt- 
pligtende medlemsskab, hvis tilbud om aktiviteter 
man kan tage imod i det omfang, det passer én. 
Og som det ses af formålsparagraffen er klubben 
ikke involveret i sager, som hører under grund-
ejerforeningerne. 
Hvor holder vi til? 
Efter mange års renden på dørene hos kommunen 
lykkedes det i 1980 at få vore egne lokaler, som 
vi disponerer over 24 timer i døgnet. Lokalerne er 
indrettet i den gamle Egebjergskole (pavillon-
bygningerne) Agernhaven 8 ved Nordbuen. 
Og om ikke det også satte gang i endnu flere klub- 
aktiviteter: Der blev stiftet en bridgeklub, en 
billardklub og et øl- og vinlav. Sportsklubben 
havde set dagens lys før vi fik vore egne 
faciliteter, men foruden de klubber og foreninger 
der så dagens lys, umiddelbart efter, at Egebjerg- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klubben fik egne lokaler, er der kommet flere til 
siden. Se fortegnelsen i februarnummeret . 
Og klublokalerne blev også ramme om det perma- 
nente ”mødested” (forum) for beboere hver 
torsdag aften, hvor man kan falde indenfor og få 
en øl, vand og vin, spille kort, terninger, dart eller 
andet tidsfordriv eller blot slå en sludder af. 
Hvad laver man i klubben? 
De fleste beboere kender bedst klubbens ”ansigt” 
fra Egebjergbladet. Dette udsendes 10 gange om 
året til samtlige husstande og fortæller om klub-
bens kommende aktiviteter og bringer nyt om af-
holdte arrangementer. Herudover er bladet forum 
for meninger og meddelelser, orientering om kom-
munale forhold m.v. 
Et særligt kapitel står sportsklubben for. Den har 
den største samlede aktivitet og har så mange 
udøvere, at man har samlet sig i sin egen ”organ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
isation” med bestyrelse m.v. Alle kvarterets sports-
lige aktiviteter udgår fra denne del af klubben. 
Hvordan hænger økonomien sammen? 
Bortset fra bidrag fra grundejerforeningerne, som 
blandt andet er støtte til Egebjergbladet, har klubben 
kun de midler, som indtjenes ved egne arran-
gementer. Og det er lidt af en balancekunst. 
Egebjergbladet koster jo en del, og annonceind-
tægterne dækker ikke udgifterne. Arrangementerne 
skulle gerne være så billige, at vi fortsat kan skabe 
god underholdning og fest billigere end noget 
andet sted, hvor man går i byen. Men det lykkes 
altså, og det gør det kun fordi mange, virkelig 
mange, beboere laver et stort arbejde i deres 
fritid. Bestyrelsen på 8 M/K-er og 5 suppleanter 
er naturligvis kærnen i dette arbejde, men der er 
mange andre, der giver en hånd med. Og de har 
alle det til fælles, at de synes, det er sjovt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 
Referat af generalforsamlingen den 30. marts 2006 
Ca. 30 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen. 
Ad 1 Valg af dirigent 
Finn Jappe blev valgt og startede med at erklære 
generalforsamlingen for lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. Han konstaterede, at materialet var 
omdelt og annonceret i overensstemmelse med 
foreningens vedtægter. 
Ad 2 Formandens beretning. Læs den på hjemmesiden 

Der blev efterfølgende udvekslet synspunkter 
vedrørende støjen fra Ring IV, hvor Vejdirektoratet 
netop i dag har svaret foreningen, at Egebjerg ikke 
efter de anvendte prioriteringskriterier (bl.a. 
støjniveau og antal ejendomme med betydelige gener) 
ikke er placeret højt nok til at komme i betragtning til 
at få fremskyndet pålægningen af den nye 
støjdæmpende asfalt. Det forventes at ske i 2008. 
Bestyrelsen blev opfordret til fortsat at presse på for 
for at få det fremskyndet. 
På en forespørgsel om baggrundene for etablering af 
den ”mærkelige” rundkørsel ved Netto blev oplyst, at 
den tidligere udformning af krydset havde givet 
anledning til tvivl om hvem, der havde vigepligt, og 
derfor havde forårsaget en del uheld. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
Ad 3 Fremlæggelse af regnskab for 2005 
Kassereren fremlagde regnskabet og nævnte her-
under, at overgangen til opkrævning via Netbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

som bekendt ikke er forløbet gnidningsfrit. Det 
har krævet noget benarbejde, at få sat afsender på 
alle indbetalinger og få rykket restanterne. Der er 
d.d. ingen restanter og opfordringen fra general-
forsamlingen i 2005 er således fuldt ud efterlevet. 
Han redegjorde for nogle enkeltposter og nævnte 
bl.a. en nylig vedtagen forhøjelse af bidraget til 
Fælleshuset samt at udgifterne til sneordningen 
har været betydelige i denne vinter. I budgettet 
for 2006 er der afsat mere til sneordningen, men 
der er allerede brugt flere midler end afsat i 
budgettet, som opererer med et driftsunderskud.  
Bestyrelsen finder dog, at foreningens formue kan 
dække bl.a. de af vejret forårsagede udsving i ud-
gifterne, og i henhold til vedtagelsen på 
generalforsamlingen i 2005 vil eventuelle udgifter i 
anledning af foreningens 60-års fødselsdag i år blive 
prioriteret under hensyn til bl.a. udgifter til 
sneordningen. Der foreslås derfor uændret kontingent. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Ad 4 Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
Der forelå tre forslag, der alle kan ses på 
www.egebjerglund-syd.dk : 
1) Vedr. rydning af fortove for sne og is. 
Et medlem havde – i tre begrundede 
underpunkter/forslag - foreslået nogle væsentlige 
forbedringer af sneordningen, i det mindste således at 
der bliver sikre skoleveje. Bestyrelsen oplyste, at 
erfaringer fra andre grundejerforeninger tyder på, at 
forslaget i gennemsnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vil koste 300 kr. årligt pr. medlem, hvor gennemsnits-
udgiften pr. år i dag vel er omkring 100 kr.  
Traditionen tro gav sneordningen herefter anledning 
til en lang og livlig debat og udveksling af forskellige 
alternative ideer og forslag. 
Ved efterfølgende afstemning blev de to konkret 
formulerede forslag til forbedringer af sneordninger 
forkastet. Det tredje forslag om anvendelse af 
foreningens formue til forbedringer blev vedtaget, og 
formanden tilkendegav, at bestyrelsen på grundlag af 
debatten på generalforsamlingen vil arbejde videre 
med følgende i fornødent samarbejde med Aagesdal, 
som vi har fælles sneordning med: 
Der anskaffes fornødent udstyr til snemaskinen med 
henblik på at foretage saltning i forbindelse med 
snerydningerne næste sæson. Der vil eventuelt blive 
mulighed for, at den enkelte grundejer kan bede sig 
frtaget for saltning ved tydelig skiltning herom. 
Der omdeles en seddel til alle medlemmerne, hvori 
ordningen beskrives, og det præciseres, at ordningen 
ikke fritager den enkelte grundejer for pligten til at 
renholde fortovene, sommer og vinter. 
Dette kan suppleres med et tilsyn og eventuel 
fornøden påtale i henhold til foreningens vedtægter 
(§3, ” b) at sørge for ordenens overholdelse og påtale, 
at parcellerne og fortovene renholdes”.  
Formanden opfordrede til, at andre end bestyrelsen 
bidrager til en debat i Egebjergbladet om rene og sikre 
fortove. 
2) Forslag om at arbejde for indførelse af 
hastighedsbegrænsning på 40 km/t. 
Der har gennem årene været forsøgt gennemført 
forskellige initiativer for at sikre områdets børn i 
trafikken, men en iværksættelse er oftest strandet på 
krav fra kommunen.  Denne har imidlertid nu vedtaget 
en handlingsplan for trafiksikkerhed (se evt. 
http://www.ballerup.dk/get/7025.html ) og vil i år 
udforme en række konkrete muligheder til forbedring 
af trafiksikkerheden.  
Også her fulgte generalforsmalingen traditionen om 
en livlig meningsudveksling. 
Forslaget om, at bestyrelsen i fornødent samarbejde 
med GF Aagesdal følger den videre udvikling med 
henblik på eventuelt at fremsætte et konkret forslag, 
blev herefter vedtaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Forslag om at drøfte interessen for udvikling af 
principper for Godt naboskab. 
Der fremkom nogle konkrete forslag til indholdet i 
sådanne principper: 
Opbevaring af byggematerialer på fortov i længere tid 
bør undgås (og kræver i øvrigt forudgående tilladelse 
fra kommunen). 
Vi affyrer kun fyrværkeri i de perioder, hvor dette er 
lovligt 
Vi hjælper hinanden og holder bl.a. øje med 
naboernes huse, når denne ikke er hjemme.  
Der var delte meninger om, hvorvidt sådanne 
principper vil få nogen virkning i praksis, men 
forslaget blev vedtaget. 
Medlemmerne opfordres til at fremsende ideer og 
forslag til indholdet af sådanne principper til 
bestyrelsen. Disse vil løbende blive gengivet på 
hjemmesiden (se evt. http://www.egebjerglund-
syd.dk/Generalfor-samlingen/Godt_naboskab.htm ). 
Bestyrelsen vil så fremkomme med et konkret forslag 
til videre drøftelse blandt medlemmerne.  
Ad 5 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, 200 
kr./år blev vedtaget. 
Ad 6 Valg 
Kasserer: Thomas Seeberg, Pæremosevej 9, (genvalg). 
To bestyrelsesmedlemmer: Rico Schiller, 
Pæremosevej 5, (nyvalg)  
Jørn Ishøi, Egebjergvej 102 (genvalg) 
To bestyrelsessuppleanter: Niels H. Damgaard, 
Torsagervej 3, (genvalg).  
Kjeld Guldbrandsen, Torsagervej 9 (genvalg). 
En revisor: Jørn Steen Nielsen, Rydtoften 32, 
(genvalg). 
En revisorsuppleant: Knud Nutzhorn, Pæremosevej 
15. 
Ad 7 Eventuelt 
Der var ikke emner til behandling under dette punkt. 

Henrik Jensen, referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forureningssagen i Egebjerg
 Tekst og foto: Erik Bech 
Da vi for 37 år siden så os om efter et sted at bo, 
var jeg en fattigrøv, der syntes, at huspriserne var 
alt for høje. Vi  fandt dog et gør-det-selv tilbud i 
Egebjerg, der kun kostede 200.000. Huset var 
bygget af en alkoholiseret selvbygger og lå 
desværre i et hul, hvad der jo ikke er en optimal 
antenneposition for en ivrig radioamatør. Men, 
man kan jo ikke få alt! Hvad vi ikke vidste var, at 
området oprindeligt var en lille sø, der var fyldt 
op med skrald. Det opdagede vi dog ret snart 
under vores arbejde med at forvandle kvikgræs-
marken til en have. Vi regnede det ikke for et 
større problem, det var nok bare uskadeligt 
husholdningsskrald. Vi siede jorden til vores 
køkkenhave og har dyrket kartofler i mange år. 
En entreprenørdrænspade, hakke og seje muskler 
muliggjorde plantning af træer. De opgravede 
griseknogler, skosåler, akkumulatorplader mm. 
blev kørt på lossepladsen. Alt var således idyl (og 
hårdt arbejde) indtil en dag i 90erne, hvor et 
ægtepar i Jyderup omkom ved en gaseksplosion. 
Det viste sig, at deres hus var bygget på en 
tidligere losseplads. Metangas fra omsætningen i 
det organiske affald var steget op i deres hus og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
blevet antændt. Amterne fik besked på at under-
søge, om noget lignende kunne ske andre 
steder, og fandt derefter flere tidligere losse-
pladser, blandt andet vores. I 1995 startede en 
omfattende undersøgelse og analyse, der viste, at 
3 ejendomme havde opstigende gas. Vore to 
naboers ejendomme ligger lige oven på skraldet, 
og de har fået etableret en udluftningsanordning, 
der skulle sikre, at gassen ikke kan komme op på 
den for en eksplosion nødvendige koncentration 
inde i husene. Vores hus er bygget på skrænten, så  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi slap fri. Fra 1995 var låget imidlertid løftet for 
en lang og kompliceret forureningssag. Vi var 
reelt set stavnsbundne, vi kunne ikke sælge vore 
ejendomme, bankerne ville ikke give lån i husene 
og vores ejendomsværdier faldt i flere omgange. 
Der blev taget jordanalyser. Når der var gas, 
kunne der jo også være forurening. Først på de tre 
centrale grunde, senere på parceller i hele om-
rådet. Når man søger skal man finde - og der blev 
fundet meget: Bly cadmium, zink, kobber og 
tjærestoffer - jo råvareresurserne er mangfoldige 
herude, men for små mængder til at det er 
økonomisk at udnytte dem. Til gengæld ind-
kaldte kommunen til et møde, hvor essensen var, 
at vi skulle være kede af det og ikke røre eller 
spise jorden og hvad der måtte komme op af den i 
fremtiden. Jeg smækkede nogle plantekasser sammen, 
og vi fortsatte med grønsagsdyrkningen. Da den 
tidligere regering så det stigende problem med 
forurenede grunde, oprettede den værditabsord-
ningen, der betyder, at man kan få afhjulpet eller 
oprenset mod en egenbetaling på 40.000 Kr. 
Egenbetalingen får man igen, hvis ikke for-
ureningen fjernes helt. Vi var så heldige at 
komme ind under denne ordning på et tidspunkt, 
hvor køen ikke var så lang. Arbejdet er nu startet, 
og vores før så dejlige haver ligner en bygge-
plads. Træer og bevoksning er fjernet, vi kan se 
til vores naboer, ligesom da vi kom herud for 
mange år siden. Nu glæder vi os blot til, at det er 
overstået, så vi kan retablere vore haver og fort-
sætte livet som før. 
Fakta om projektet: Afhjælpningen omfatter 11 
parceller ved den gren af Udbakken, der ligger op 
til Kastebjergvej. Overalt hvor der var forurening, 

                  

 
Til Lise Lyck, Formand for grundejerforeningen Pilehøj 

For mange år siden havde købmand Kaj Christensen 
en forretning på Egebjergvej 90. Den var velbesøgt. 
Mange holdt ind for at købe en øl eller for at få en 
sludder.  
Det gav nu og da lidt trafikkaos, så der blev op-
stillet parkeringsskilte ved Egebjergvej fra nr 85 til og 
med nr 97 med "parkering forbudt" 
  Årene gik. Kaj flyttede. De nye købmænd kæmpede 
for at bevare butikken - men forgæves. Netto og kiosk 
SIVAS slog dem ud. 
  Det endte med at Ajredinovska, der ejer Egebjerg-
vej 90,  indrettede ejendommen til sin bolig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vil der blive 50 cm rent materiale, 20 cm jord på 
30 cm sand. Under det rene lag lægges der et gult 
markeringsnet, der angiver skellet mellem rent og 
urent. I to parceller kan forureningen helt fjernes. 
Disse parceller fritages for forureningsanmærk-
ning i tinglysningsbogen. For de andres vedkom-
mende kan forureningen ikke fjernes, de vil 
stadig være mærkede som forurenede. Haverne 
retableres med almindelige planteskoleplanter. 
Man kan vælge selv at foretage dette. Man får så 
det beløb udbetalt, der ellers skulle bruges til re-
tableringen. Projektet forventes afsluttet midt i juni. 
 

 

 

 

                  

  Men parkeringsskiltene blev stående. Så man fortsat 
ikke måtte parkere på strækningen Egebjergvej 85 - 97. 

Hvis en beboer eller en gæst vil parkere, må det 
altså fortsat ikke ske ud for de 8 adresser på 
Egebjergvejs ulige numre. Det er da utrygt. 

Mon ikke det er på tide, at de to parkerings-
skilte fjernes,  så der ikke idømmes en parkeringsbøde 
på et utilsigtet grundlag.  

Med venlig hilsen Finn Jappe 

Bladet har modtaget følgende svar: 

Kære Finn 
Vi kom af med parkeringerne på Syvende-
husvej efter en del arbejde. Det er ikke godt 
med parkeringer på Egebjergvej af sikker-
hedsmæssige årsager. 
vh 
Lise Lyck 



Referat fra Gourmetklubbens general-
forsamling mandag d. 06.03.06 
Punkt a) Hans Østergaard blev valgt som dirigent.  
Hans konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
varslet. 
Punkt b) Formandens beretning blev, p.g.a. fravær, 
læst op af Lis Folke og var som følger: 
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i det forgangne år – 
alle i god ro og orden. 
Der er varslet huslejestigning fra Egebjerg Fælleshus, 
men hvor meget det beløber sig til er ikke helt på 
plads endnu. 
Gourmetåret startede traditionen tro med en 
forårsfrokost – søndag den 1. maj – fransk inspireret – 
denne gang var lokalerne skiftet med terrassen ved 
søen i Jonstrup – desværre var vejrguderne ikke helt 
med os – udetemperaturen var kun ca. 11 grader, så 
festudvalget måtte i hast dække op inden for. 
Vi startede med en Cremant fra Alsace – derefter 
pirog med skaldyr efterfulgt af bouillabaisse 
(fiskesuppe), som især Hans C. satte pris på, hvilket 
glædede kokken meget. Efter fiskeretterne blev der 
serveret røget lammekølle med asparges samt 
marineret roastbeef med haricots vert – hertil 
hjemmebagte baguettes. Til osten – bornholmske 
rugkiks og desserten: tærter med citron og æbler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinene til menuen: Til fiskeretterne Macon Solutré – 
til kødretterne Beaujolais Villages Hospices samt til 
desserten Pineau de Charentes. 

Efter denne herlige frokost: kaffe. Medens vi ind-tog 
lækkerierne var solen kommet frem, så alle trak ud på 
terrassen – de hensynsfulde rygere var sivet ud 
tidligere. En dejlig dag i det skønne danske forår. For 
arrangementet stod Betty og Kaj –Karen og Ole samt 
Dorthe og undertegnede.  

Næste arrangement blev tilrettelagt af Bent og 
Gunhild. Karen har skrevet følgende: 

17 forventningsfulde gourmeter var mødt op fredag 
den 5. august hos Jytte, Skomagerhuset i Måløv til en 
gourmetmiddag – og det fik de. 

Først den ”hemmelige” suppe, som var lavet på 
masser af hvidløg, emmentaler ost, gurkemeje, 
oregano og fløde, lækkert. Pudsigt nok er det en 
opskrift Jytte har fået af Birgitta Østergaard. 

Derefter en meget lækker rosastegt kalveculotte. 
Dertil sukkerærter, gulerødder, smørstegte nye kar-
tofler samt fine små grønne bønner med bacon om – 
halve tomater med persille og ost – hele indbagte 
champignon og tynde aubergineskiver ligeledes ind-
bagt + bagte hvidløg. Hertil blev serveret en lækker 
flødesauce med hvidvin og masser af kantareller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaffen blev nydt sammen med hjemmelavet 
chokoladekonfekt. 

Der var god stemning og Jytte gik rundt og hygge-
snakkede med alle. Det var en kulinarisk oplevelse til 
5 kokkehuer. Tak til Bent og Gunhild for en ihærdig 
indsats. 

Så blev det efterår med blæst og kølige dage, så rart 
var det med den længe ventede Libanesiske aften med 
lidt varme fra syden.  

Velkomstdrink – Raki fra Tyrkiet i stedet fra Arrak 
– som desværre ikke til at opdrive i DK Menuen 
bestod af hummus og auberginesauce derefter 
taboule og dolmares, så var der lammefrikadeller i 
youghurtsauce  og i hurtig rækkefølge: kylling med 
lime og krydderier, nuggets med pinjekernesauce – 
fattouche: salat med ristet araberbrød. Filoruller 
med tyrkisk salt og ost, ostesalat. Heldigt at de 
famøse   Muhammedtegninger ikke var dukket op i 
Araberland på det tidspunkt.                    

Drikkevarerne til denne eksotiske gourmetaften var 
vin samt forskellige spændende ølsorter. 

For dette arrangement stod Birgitta og Hans, Gunhild, 
Dagny, Lene, Lone og Wally. 

Nytåret kom med sne og kulde og efter Kyndelmisse 
gourmetårets sidste arrangement, der fandt sted den 4. 
februar. 

Velkomstdrink – Cremant de Bourgogne 

Til forret gratinerede blåmuslinger med kuvertbrød – 
dertil hvidvin fra Macon – og så til hovedretten, den 
hjemmelavede forlorne skildpadde med æg, butter-
dejssnitter og sherry og ikke at forglemme drikke-
varerne nemlig en spændende øl, der virkelig smagte 
af noget – et rigtig godt valg – den hed for øvrigt 
Salvator (der var et par stykker, der ikke kunne 
undvære rødvinen). Efter denne skønne danske ret 
blev desserten båret ind – sveskemousse med rom – 
men rom har det jo med at fordampe – men dejligt 
smagte den. Så var der kaffe med chokolade og 
hyggesnak. 

En rigtig god aften og tak til arrangørerne: Keld og 
Solveig, Lis og Hans samt ikke mindst til Keld og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solveigs familie, der bistod i køkkenet og med 
serveringen. 
Jeg vil jeg ønske jer alle en god og frugtbar 
generalforsamling 
Og husk! Efter en god middag kan man tilgive alle, 
selv sin familie.                  
Mange hilsner fra formanden 
Beretningen blev godkendt. 
Punkt c) Regnskabet blev fremlangt af Kjeld 
Sørensen.  Vi har et overskud på kr. 2.661,50.   
Regnskabet blev godkendt. 
Punkt d) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.  
Vedtaget. 
Punkt e) 
Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant: 
Leif Aage blev valgt som Mester (genvalg) 
Kjeld Sørensen blev valgt som Ordensmester 
(genvalg) 
Lis Bierregaard blev valgt til bestyrelsen (genvalg) 
Dorthe Aage blev valgt til bestyrelsen (nyvalg) 
Birgitta Østergaard blev valgt til bestyrelsen (nyvalg) 
Jytte Kraglund blev valgt som revisor (genvalg) 
Gunhild blev valgt som revisor suppleant (genvalg) 
Punkt f) Kommende arrangementer: 
 23.04.06 – Slovakisk aften 
 06.08.06 – Skovtur.  
 22.10.06 – Emnet frit.   
 03.02.07 – Vildtaften.   
 02.03.07 – Generalforsamling.  
Punkt h) Eventuelt 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  Lis F takkede 
dirigenten for godt udført hverv. 
Aftenen sluttede med et meget lækkert let måltid, 
fremtryllet af Jytte, Mona, Bjørn og Svend. 

Med venlig hilsen 
Lis Folke 
Forhenværende Skriver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.egebjergfaelleshus.dk 
I vort kvarter har vi en resurse, som vi skal værne om 
og huske at bruge. Vi har et fælleshus, som vi kan 
bruge til private fester, til aktiviteter i områdets mange 
interesseforeninger og til møder i vore 
grundejerforeninger og i andre fælles sammenhænge. 
Og nu er det blevet lettere at undersøge mulighederne 
og planlægge aktiviteter. Tænd PC’en, gå ind på 
internetadressen www.egebjergfaelleshus.dk læs om 
mulig-heder og vilkår, find ud af, om der er ledigt,  
print en rekvisition ud og udfyld den, opsøg 
FÆLLESHUSET, Agernhaven 8,  en torsdag fra 
klokken 20 og bestil plads til dit formål. 
På hjemmesiden kan du samtidig læse om vilkårene, 
hvad lejemålet kan bruges til, hvor mange pladser, der 
er til forskellige formål, hvad der er af inventar og 
udstyr til borddækning, til madlavning og til opvask 
og rengøring.  
På hjemmesiden kan du også læse om, hvordan 
FÆLLESHUSET er organiseret  og drives af en 
bestyrelse, du kan finde bestyrelsens medlemmer, og 
du kan læse vedtægterne. 
Thomas Seeberg 
Da Fælleshuset nu har fået deres egen hjemmeside, 
vil man ikke fremover kunne læse om udlejningen 
på Egebjergklubbens hjemmeside. 
Lone Tegner 
Egebjergklubben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fodbold.  
Vi starter principielt torsdag den 4. maj kl. 1800 på 
banen ved Skovmarksskolen. Datoen kan dog blive 
ændret både ene ene og anden vej afhængig af vejret 
og banens tilstand; hold øje med 
www.egebjergsportsklub.dk  
Derefter mødes vi hver torsdag samme tid og sted.  
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, så er du med, når holdene sættes. 
Hvis du efter nogle torsdage ønsker at blive fast 
medlem, taler vi om betingelserne for medlemskab.  
Badminton næste vinter.   
Har du allerede nu ønsker om banetildeling, så skriv 
til post@egebjergsportsklub.dk eller ring til Frank 
Aabaad (4468  6468).  
Denne vinters banefordeling kan ses på hjemmesiden.  
Næste sæsons baner og tider kender vi endnu ikke; de 
vil komme på hjemmesiden, så snart vi kender dem.  
Er I et eller flere par, der ønsker en fast bane for jer 
selv en gang om ugen, så bare sig til.   
Send os din emailadresse. 
Nye medlemmer er Velkomne!            Henrik 

 



Kulturhistorisk Forening 
20 år i Egebjerg 

Den 29. april er det 20 år siden en lille flok 
kulturhistorisk interesserede Egebjerg-beboere 
stiftede “Kulturhistorisk Forening for Egebjerg 
og Omegn”. Ved vor generalforsamling i marts 
redegjorde undertegnede for aktiviteterne i de for-
løbne år og gjorde samtidig en slags status over 
foreningens virke. For bladets læsere skal jeg kort 
rekapitulere: 
Vore skriftlige aktiviteter har været ret 
omfattende, strækkende sig fra hyppige artikler i 
Egebjergbladet, en del hæfter om særemner om 
Egebjerg samt udgivelsen af vort lille medlems-
blad “Egebjergs Kulturhistorie”. Herudover har vi 
nogle gange om året afholdt én eller flere skov-
ture eller andre ture i “omegnen”, som vi har ladet 
være et lidt flydende begreb. En overgang havde 
vi også en del lokale vejture, hvor en lokalkendt 
fortalte om udviklingen og beboerne omkring den 
pågældende vej. 
Foredragsaftener, oftest med udefra hentede kapa-
citeter, har vi stort set haft mindst én af om året. 
Der har været lysbilled- og videoaftener, og vi har 
holdt nogle enkelte udstillinger med fotos fra det 
gamle Egebjerg o.l. Vor største succes i så hen-
seende må siges at være maleriudstillingen med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storfyrstinde Olgas malerier på Ballerup Biblio-
tek, som vi afholdt i samarbejde med Ballerups 
Historiske Forening og Ballerup Kommune. 
Vi har gennem årene haft et ret stabilt medlemstal 
på omkring 100, men må desværre konstatere, at 
tallet er vigende. Fraflytninger, dødsfald, andre 
tidskrævende aktiviteter hos beboerne m.v. har 
gjort sig gældende, og vi skal ikke lægge skjul på, 
at vi savner nogle ildsjæle i foreningen. Selv om 
vi nok mener at kunne holde skruen i vandet 
nogle år endnu, vil vi ikke undlade at appellere til 
nye kræfter om at melde sig under fanerne - både 
som medlemmer og aktive. 
Der er stadig nok at tage fat på i foreningen. Vi 
har indtil nu koncentreret os om nogle af de større 
emner i Egebjerg, men man vælger jo selv 
detaljeringsgraden. Næsten alt er kultur, og hvad 
der skete i går, er historie i dag! Kun fantasien 
sætter som bekendt grænser, og det gælder også i 
vort arbejde i Kulturhistorisk Forening. 
På den i øvrigt velbesøgte generalforsamling 
havde vi fået vor lokale, nu pensionerede  
“panserbasse”, vicepolitikommissær Hans 
Christensen,  til at fortælle om sin tid ved 
Ballerup politi. Et fint tilskud til aftenen, hvor 
Hans i sin velkendte humørfyldte stil holdt 
forsamlingen i sin hule hånd en times tid. 
Per W. Johansson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat fra den ordinære generalforsamling  den foreløbige Antenne- og Bredbåndsforening EGEBJERGNETTET 
Afholdt mandag den 27. marts  2006 i Fælleshuset, Agernhaven 8.  

Foreningens formand, Bent Kristensen, bød vel-
kommen. 
1. Valg af dirigent 
Lars-Bo Videbæk Jacobsen blev valgt til dirigent, 
Lars-Bo nævnte, at indkaldelse til general-
forsamlingen har været offentliggjort i Egebjerg-
bladet  og er udsendt til medlemmerne i muligt 
omfang, skriftligt og pr. email. Han konstaterede 
derfor, at den er lovligt varslet. 
2.  Formandens beretning   
Bent Kristensen redegjorde for bestyrelsens 
arbejde siden foreningens etablering. Det 
anvendte diasshow kan ses på www.egebjerg-
nettet.dk , hvortil henvises. 
Han nævnte herunder bl.a.: 
·      Arbejdet med at rejse den fornødne kapital, 

som er et af foreningens primære formål, 
skrider kun langsomt frem. 

·      Bestyrelsen har drøftet muligheder for at få 
flere medlemmer og andre bidragydere. 

·     Det har været overvejet at anmode grundejer-
foreningerne om at bidrage som sponsorer; 
hvilket vi dog har valgt at undlade, bl.a. under 
hensyn til, at det er samme foreningers 

medlemmer, vi søger at hverve som betalende 
medlemmer. 

·     Bestyrelsen vil i stedet appellere 
medlemmerne om at hjælpe os. Tal med 
naboer, venner og bekendte; få dem til at 
melde sig ind. 

·     Ét af de områder, vi har svært ved at få 
overblik over, er de forskellige udbyderes 
valg af TV-kanaler, herunder disses samling i 
pakker. Vi må se, hvad vi konkret vil kunne 
få, hos de udbydere, vi forhåbentlig får tilbud 
fra. 

Beretningen blev godkendt. 
3.  Fremlæggelse af regnskab for 2005 
Thomas Seeberg fremlagde regnskabet (kan ses 
her på www.egebjergnettet.dk ). 
Regnskabet er ret enkelt: vi har kun haft 
indtægter. Vi holder bestyrelsesmøderne på skift 
hos bestyrelses-medlemmerne, der ”sponsorerer” 
traktementet, og vi sørger selv for distribuering af 
indbydelser, etc. 
Regnskabet viser situationen ved årsskiftet. Der 
er d.d. en formue på 19.453,89 kr. i foreningen. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



På forespørgsel præciserede Thomas, at vi ikke 
skylder Balslev betaling for den hidtidige bistand 
(men vi er ved at se på en formel samarbejdsaftale 
om betingelserne for det videre samarbejde). 
Udarbejdelsen af et budget har indtil videre ikke 
været relevant i lyset af bla. den førnævnte specielle 
situation, hvor vi kun har udgifter. Vi holder nøje 
øje med stigningen i medlemstallet.         
4.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
Der forelå ingen forslag til behandling. 
5.  Fastsættelse af kontingent og evt. bidrag 
Det blev besluttet, at der ikke opkræves 
kontingent af de nuværende (betalende) med-
lemmer, og at nye medlemmer betaler samme 
kontingent, som de nuværende har betalt (200 kr).  
6.  Valg 
Thomas Seeberg blev genvalgt som kasserer. 
Uffe Harksen og Frank Damgaard genvalgtes 
hhv. nyvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. 
Øivind Solheim og Anne Reinert blev valgt til 
sup-pleanter for bestyrelsen.  
Benny Lyng Nielsen og Finn Jappe genvalgtes 
hhv. nyvalgtes som revisorer.  
Jørn Ishøi blev genvalgt som revisorsuppleant. 
7. Eventuelt 
Under dette punkt blev det videre arbejde drøftet. 
Bent Kristensen understregede, at tilslutningen er  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en afgørende faktor. Vi har endnu ikke stiftet 
bekendtskab med en udbyder, der vil gå i gang 
med den fysiske etablering af nettet uden en 
tilslutning på mindst 30% af områdets husstande. 
I den foreløbige forening er antallet af betalende 
medlemmer afgørende for, om vi kan købe den 
nødvendige professionelle rådgivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent forklarede en sammenligning af et par af de 
forskellige finansieringsmodeller, vi har set på og 
som vistes på lærredet (se evt. www.-
egebjergnettet.dk),. Han nævnte herunder, at 
NESA er én af vore kernekandidater, hvis 
etableringen kan fremrykkes i forhold til de 
nuværende planer (2008-2009, jf. her http://ww-
w1.nesa.dk/kabellaegning/gis/viewer.jsp  
Det blev nævnt, at forholdene omkring NESA’s 
priser har ændret sig væsentligt siden sidste forår.  
Se evt. www.nesa.dk 
Det blev indgående drøftet, om det vil være i 
overensstemmelse med lovgivningen at lægge 
medlemslisten på hjemmesiden. Indtil videre 
nøjes vi med at vise antallet af betalende 
medlemmer – og inter-esserede i alt, dvs inkl. 
medlemmerne – for hver vej, jf. hjemmesiden 
(http://www.egebjergnettet.-dk/Inter-
essen/Interessen.htm). Kortet blev vist på 
skærmen og drøftet; det fremgår, at p.t. er 
interessen størst i området omkring Lerholmvej. 
Som svar på spørgsmålet ”Hvad er din drivkraft 
med hensyn til Egebjergnettet” nævntes bl.a.: 
·        Udsigten til besparelser. 
·        Øget konkurrence blandt udbyderne og  der 
         med lavere priser og bedre tjenestetilbud. 
·        Vi har et stigende behov for større  bånd 
         bredde. 
·        Den tekniske udvikling helt generelt. 
Firmabetalte ordninger er ret udbredt i området 
og kan være medvirkende til at tilslutningen ikke 
er større. Men regningen vil til sin tid kunne 
splittes op, og man vil dermed efter al sand-
synlighed kunne få en væsentlig større hastig-
hed/båndbredde for det beløb, arbejdsgiveren 
betaler. Hertil kommer så den enkeltes besparelser 
på TV og telefoni samt adgangen til de mange 
nye tjenester f.eks. på TV og videoområdet, som 
et fibernet muliggør på grund af den store bånd-
bredde og lave priser for fremføringen. 

Referent Henrik Jensen
 



 

Aagesdal  
Grundejerforeningen 

 
Indkalder til ordinær generalforsamling 

tirsdag den 16. maj kl. 19:30  i  
Egebjerg Fælleshuset  

Agernhaven 8. 
 

Dagsorden: 
Valg af dirigent 

Protokol og beretning 
Regnskab 

Indkomne forslag 
Budget/Kontingent 
Valg af bestyrelse 

Eventuelt 
 

Efter generalforsamlingen bydes på et let 
traktement. 

 
 
 
 
                                  
 
 
  
 


