Udleje af lokalerne i Egeberg Fælleshus
Lejen er kr.1.300, for udlejning lørdage, søndage og
helligdage. Fredage er lejen kr. 800. Andre hverdage
(hvor dette er muligt) er lejen kr. 500.
Lejen betales senest 1 md. før brugsdato.
Lejetidspunkt for en brugsdag går fra
kl. 9.00 til næste dag kl. 9.00. På fredage kan tidligst
disponere over lokalerne fra kl. 14.00
Ønsker man samtidig med reservation at forlænge
lejemålet med en ekstra brugsdag, kan det lade sig
gøre mod ekstra betaling af kr. 800 (fredag kr. 500)
såfremt lokalerne er ledige.

Kalenderen 2006 v/WB
Møder i fælleshuset
20.03
28.03
01.04
03.04
23.04
24.04
28.04
29.04

Øl og Vinlav
Fællesvirket (Bykvarteret)
Egebjergklubben (B-fest)
Blomstervennerne
Gourmetklubben
Vinklubben
Billardklubben
Sportsklubben (afslutning)

Generalforsamlinger i huset
23.03
23.03
27.03
30.03
06.04
20.04
16.05

G/F Egebjerglund-Nord
Kulturhistorisk
Bredbåndsforeningen
G/F Egebjerglund-Syd
G/F Skovbo
G/F Pilehøj
G/F Aagesdal

Egebjergbladet
Stof til april-nummeret skal være redaktionen
i hænde senest 16. april (påskedag)
Bladet uddeles 29.-30.april
Egebjergklubbens hjemmeside:
www.egebjergklubben.dk
En panserbasse fortæller
Efter generalforsamlingen i Kulturhistorisk
Forening den 23. marts vil tidligere vicepolitikommissær Hans Christensen fortælle om
sin tid som panserbasse. Alle er velkomne i
Fælleshuset, Agernhaven 8 kl. 19.00.

Reservation kan tidligst ske 4 mdr. før
brugsdagen, dog 6 mdr. før, for de grund-ejere
hvis grundejerforening støtter Fælles-huset
økonomisk. Reservation afgives i Fælleshuset på
torsdage mellem kl. 20.00 – 21.00 hvor kalenderen
viser de ledige datoer.
Gebyr for reservation kr. 125 betales, når
ansøgningen afleveres. Depositum kr. 800 betales når
nøglerne modtages.
Der trækkes i depositum ved for sen aflevering af
lokalerne, ved mangelfuld rengøring og ved skader
opstået under udlejningen.
Det er klokkeslættet anført på lejekontrakten der
afgør hvem der har ret til lejemålet. Hvis jeg ikke er til
stede, anfører bartenderen klokkeslættet på
lejekontrakten.
Hvis flere ønsker samme dato og møder samtidigt,
foretages der en lodtrækning.
Der udlejes ikke til ungdomsfester
Evt. yderligere oplysninger gives hverdage kl. 17 - 18
på tlf 44 97 00 37eller mobil 20 21 80 37
William Bierregaard
Tilsynsførende

NATUREN RYKKER NÆRMERE
Vi har vænnet os til, at rævene går rundt i
kvarteret, men nu begynder rådyr også at
blive almindelige i bybilledet.

Foto: Per Groth-Andersen

Husene omkring ”Udbakkesøen” ved Skovbovænget har siden begyndelsen af børnenes
vinterferie haft besøg af rådyr fra Hareskoven.
De går relativt ugenert rundt i haverne og spiser
de nye knopper fra små træer og buske.
Årsagen til, at rådyrene pludselig går rundt i
hvor de ikke plejer at færdes, er sandsynligvis,
at ”larmen” fra børnenes leg og kælken på den
nye kælkebakke har fået dyrene til at fortrække
til roligere omgivelser.
Rådyret er af natur sky, men det har samtidig en
stor tilpasningsevne, så det vil hellere fouragere
i små parcelhushaver end i skoven, når det
derved kan slippe for støjen, og det er der vel
EH
ingen, der kan fortænke det i?

Lidt om den nye skulptur, der er opsat på
Egebjerg Bygade overfor Tårnsøen.
Af Søren Andersen, formand for Fællesvirket

Som afløser for Propelmanden, blev vi lovet, at vi
ud over den hovedløse af César, også ville få en
kubeskulptur af Aagaard Andersen kaldet Legeskulpturen.
Den hovedløse blev sat op i 2003, mens det har
knebet med at få Aagard Andersens skulptur op.
I august 2003 skrev kommunen, at vi nu skulle
finde en plads til denne sjove skulptur.
Da vi har tomten overfor Tårnsøen, mente vi i
Fællesvirket, at det ville være en fin plads. Det
var ganske vist her, at vores kommende Fælleshus skulle være, men skulpturen kunne jo bare
flyttes, når der skulle bygges.
Vi bad kommunen om at finde et billede af
Legeskulpturen til Egebladet. Desværre fandtes
der kun et meget dårligt avisbillede, så vi ville
vente med et billede til vi havde set den opstillet.
Imidlertid sker der så mange mærkelige ting –
ja, det er næsten som en julehistorie.
Først kunne den ikke stilles op, fordi ingen
vidste, hvordan den skulle samles.
Senere blev det udskudt på grund af vejret – man
kunne ikke opstille den på grund af for meget
mudder.
Så havde man en snak i Kulturudvalget om
hvorvidt der i virkeligheden var tale om et legeredskab, i stedet for en kunstnerisk kulturgenstand. Hvis der var tale om en legeting, skulle der
etableres faldunderlag.
Man besluttede, at det var en skulptur, så der
skulle ikke laves faldunderlag. Nu burde alt være
klar til opsætningen, men så var det desværre
blevet vinter igen og så kunne man ikke opsætte
den p.g.a frost og mudder.
Sådan bølgede det frem og tilbage og vi nåede
frem til år 2005. Her får Fællesvirket så pludselig
et brev fra kommunen om, at man ikke rigtig var
interesseret i denne skulptur, hvorfor nogen i
kommunen, mente at den passede bedre i Skov-

lunde Park. Så klagede vi selvfølgelig og Kulturudvalget besluttede så, at den hørte til i Egebjerg.
Efter mange rykkere, fik vi besked om, at den
nu ville blive opsat. Fællesvirket glædede sig
meget, og spurgte så kommunen om, hvordan
afsløringen skulle finde sted. Men tilsyneladende
var dette ikke så interessant.

Foto: Erik Hagen

Endelig kom noget af skulpturen op, ja, vel ca. en
tredjedel. Og vi ventede og vi ventede.
Så spørger Henning Wittus mig pludselig, om
denne skulptur ikke er ret lille, eller om det hele
ikke er sat op endnu. Vi var begge enige om, at
det ikke kunne være den skulptur og at det ikke
kan være hele skulpturen.
Vi fandt billedet frem og så var der i hvert fald
ingen tvivl om forskellen.
Vi har nu gjort kommunen opmærksom på
denne detalje og så håber vi, at Louisiana kan
finde den rigtige Aagård skulptur frem, eller at vi
får en rigtig god forklaring på, hvad der i
virkeligheden er sket.
Samtidig med at vi sagde glædelig jul til
Ballerup Kommune og Louisiana spurgte vi så
om, hvornår vi får den rigtige skulptur af Aagaard
Andersen.

DEN VIRKELIGE HISTORIE OM
SKULPTUREN.
Hvordan uvidenhed kan få selv en lille
ting til at blive stor.
I det sidste nummer af Egebladet fortalte jeg
historien om Aagaards ”Legeskulpturs” lange og
besværlige vej til Egebjerg. Historiens store
spørgsmål var, om det var kommunen eller
Louisiana, der havde fået skulpturen til at
skrumpe ligeså meget som de sydamerikanske
indianere kunne få et kranium til at skrumpe?

Vi havde forventet en storm af reaktioner efter at
bladet var udkommet, men de kom først da vi
selv d. 11. januar rettede henvendelse til kommunen og spurgte direkte om følgende:
•
•
•

Hvornår ankommer resten af skulpturen?
Hvornår kan vi forvente en indvielse af
hele skulpturen?
Vi vil meget gerne høre jeres version af
historien og hvad I mener som ansvarlige i
kommunen

Dagen efter kom reaktionen.
Det viser sig nemlig, at det meste af kommunen
heller ikke havde forstået, hvor resten af figuren
var henne. Formanden for Kulturudvalget havde
selv været forbavset og havde derfor taget fat i
Uffe Stormgaard – manden med den direkte
kontakt til Louisiana. – for at få en fornuftig
forklaring.
Uffe Stormgaard, som havde forhandlet aftalen
om propelmanden igennem med Louisiana havde
ingen problemer med at forklare, hvordan tingene
hang sammen – han havde blot holdt det lidt for
sig selv.
Han forklarede mig følgende i telefonen:
Efter at jeg havde fået aftalen med propelmanden
på plads, syntes jeg som jyde, at vi godt kunne få

lidt mere kunst til Ballerup. Kirsten Dehl –
direktøren for Louisiana - foreslår så, at vi kan få
Aagaard Andersens ”Legeskulptur”.
Desværre kunne figuren ikke ses på dette
tidspunkt, da den lå adskilt og kunne samles på
mange forskellige måder. Den havde før været
samlet. Men med den opstilling havde den mange
skarpe kanter og var farlig. Derfor blev der lavet
en mindre og mere sikker udgave af skulpturen –
den vi i dag kan se på hovedgaden – som er
blevet godkendt af såvel kunstner som kommunen.
Louisiana har de tiloversblevne stålplader, men
kan og vil ikke tilbageføre skulpturen, , idet den
skriftlige udlånsaftale med Ballerup Kommune
kun omfatter den leverede del.
Ja, så enkel er historien…. tilbage står bare, hvordan vi kunne tro, vi var ved at få en Mercedes af
en skulptur, men endte op med, hvad der svarer
til en Fiat 500. Nu indgår Aagaard Andersen
indskrumpede figur i samlingen af kunst herude i
Egebjerg, og vi kan vist roligt sige, at den har
været i stand til at skabe ”storhed” omkring sig
selv. Det er ikke HC Andersens historie om ”en
fjer der blev til 5 høns”, men historien om, hvordan tavshed kan skabe nogle helt forkerte
forventninger.
Med disse ord vil vi lade det nye kunstværk få sin
plads i Egebjerg historie.
Søren A.

Generalforsamling
Egebjerg Fælleshus den 23.02.06
Punkt 1:
Erik Hagen blev valgt som dirigent

Punkt 2:
Formandens beretning v/Jan Tegner

Lokalerne
Selv om taget var blevet repareret af kommunen flere
gange, var det stadig utæt. I januar blev taget så igen
repareret. Alt var for så vidt godt, men kommunen
havde åbenbart fundet nogle penge, så i december
blev taget udskiftet.
I sommer blev vinduerne efterset. Nogle blev
udskiftet andre repareret og alt blev malet. Også på
kommunens regning, men det er jo også kommunen
der står for den udvendige vedligeholdelse.
Vi har ansøgt kommunen om nye cykelstativer, men
dette er blevet afslået.
Midt i sommerheden fik gulvene den store årlige
omgang med voks af Ib.
På opfordring af eftermiddagsklubben er der nu opsat
lys over dartskiven.
Selv om vi havde hørt rygter om indlægning af
gasvarme, kom det alligevel som en tyv om natten.
Jeg blev pludselig kontaktet af kommunen om at nu
skulle det være. Det skulle nemlig være ordnet inden
årsskiftet af hensyn til nogle bevillinger. Så gode råd
var dyre, da huset jo til stadighed er udlejet. Men vi
fandt et hul i uge 42 hvor huset ikke var så hårdt
belagt. –tilbage stod så reparation. af væggene efter
installationen, men det har vi bragt i orden.
Efter lidt startproblemer kører anlægget nu til alles
tilfredshed. Men om det bliver billigere for os er så et
spørgsmål.
Toiletterne er blevet istandsat med maling og nye
håndklædeautomater.
Den 8. maj havde vi Store Rengøringsdag. Desværre
kniber det stadig med opbakning fra
interesseforeningerne.
Vi vil meget gerne have lofterne malet og vi har
indhentet et tilbud fra en malermester, det lyder på ca.
25.000 kr. Men det har vi absolut ikke penge til på
nuværende tidspunkt. En sektion over baren er
prøvemalet.

Fællesvirket
I april begyndte Fællesvirket at røre på sig. Dels om
deres brug af huset og dels om nærmere samarbejde
med Egebjergklubben. Bjørn, Lone og jeg havde et
par møder med dem. Det hele er endt lykkeligt, så nu
er Fællesvirket blevet Interesseforening og vi benytter
også hinandens blade meget mere.

Udlejning til private.
Udlejningen kører stort set udmærket, men vi
kunne ønske at der var lidt mere ”gang” i den. Det

kniber noget med økonomien. Vi har i øvrigt fået
vores lejebetingelser og priser lagt ind på
Egebjergklubbens hjemmeside. Så kun lejlighedsvis
vil det blive trykt i Egebjergbladet i den fulde version.

Fyrværkeri
Sidst på året kom der en ny fyrværkerilov og det har
været noget af et detektivarbejde at finde ud af de nye
regler. Kort fortalt, er det kun tilladt at afskyde
fyrværkeri i perioden 1. december til 5.januar. Det
gælder selvfølgelig også for lejere af huset. Der vil
senere komme til at stå noget i bladet omkring
reglerne.
Kommentarer til beretningen:
Vi mangler et piskeris.
Forslagskassen er væk!
Bør vi annoncere i Egebladet?
Der kom nye medlemmer til sportsforeningen, da vi
annoncerede i Egebladet. Måske bliver vi overrendt.
Det nye Egebjerg bør kunne leje i det omfang vi har
ledige lokaler. Fællesvirket ville selv fortælle om leje
af lokalerne. Vi skal leje dem ud?
Forslag:
Annoncer ledige datoer for de næste tre måneder på
hjemmesiden
Varme/el, er der lagt budget på forskellen? Vi håber
på at kunne halvere udgiften til varme.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3:
Regnskab v/ Ole Bech. Økonomien er ikke for god, vi
bliver nød til at bede grundejerforeningerne om at
forhøje tilskud fra kr. 25 pr. parcel til kr. 50 pr. parcel.
Der er varslet lejeforhøjelser pr. 01.04.06 til
Interesseforeningerne. Prisen på leje af lokalerne steg
01.07.2004.

Diverse kommentarer:
Fint hvis grundejerforeningerne skal betale mere men
i Pilehøj behandler vi næste års budget på
generalforsamlingen. Måske kan I bevilge
ekstraordinært! Bestyrelsen kan ansøge
Egebjergklubben om et ekstra tilskud.

Punkt 4:
Bestyrelsen kom med et forslag til ændring af § 3 af
vedtægterne. Forslaget blev debatteret og derefter
trukket tilbage.

Punkt 5:
Valg af bestyrelse: Jan Tegner, Bjørn Kraglund,
William Bierregaard og Lis Folke var alle villige til
genvalg. Ole Bech stopper. Nyvalgt: Erik Hagen og
Thomas Seeberg.
Valg af revisorer: Jytte Kraglund og Andreas Abitz
villige til genvalg. Lene Jensen villig til genvalg som
revisorsuppleant.

Punkt 6:
Eventuelt
Låsen på herretoilettet virker ikke. Pas på lofterne
ved maling af disse. Lad være med at male lofterne.
Ole Bech og Jan Tegner blev rost for deres flotte
indsats i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden
takkede dirigenten for veludført hverv.
Referent Lis Folke

Hvad er et fibernet??
Berlingske Tidende bragte den 6.3.06 følgende
korte men dækkende forklaring under
overskriften Fiber i fuld fart:
Et fibernet er et net af plasticrør, hvorigennem der
løber optiske fiberkabler. De kan transmittere
signaler langt hurtigere end f.eks. det kobbernet,
som TDCs landsdækkende telefonnet består af.
Båndbredden - d.v.s. hastigheden - på fibernettet
er 100 megabit i sekundet, 100 gange hurtigere
end en standard ADSL-bredbåndsforbindelse.
Den lynhurtige dataoverførsel gør det muligt at
levere telefoni, internet og TV-signaler i
samme kabel, tilmed billigere end de
traditionelle forbindelser.
Nyt kursus i Førstehjælp
Torsdage 20/4, 27/4, 4/4 og 11/5
Ring Ulla Houe 4468 6468

Læserbrev
Ytringsfrihed er en god ting, men det er
heller ikke ringe at formulere sig, så man
ikke bliver misforstået.
Dette indlæg må på ingen måde opfattes som
nogen form for ”gniden salt i såret”, når nu stemningen mellem det gamle og det nye Egebjerg er
blevet så positiv, som den er! Jeg bød allerede for
tyve år siden ”det nye Egebjerg” velkommen her i
bladet. Men nu til årsagen til dette indlæg.
I Egebladet nr. 4 i 2005, ikke at forveksle med
Egebjergbladet, står at læse: ”Vi håber, at vi nu
har startet en positiv udvikling der indenfor det
næste årti vil afskaffe begreberne – det nye og det
gamle Egebjerg, så der kun vil være et Egebjerg.”
Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mærket nogen
dårlig stemning mellem her og hisset, kun læst om
den, men til gengæld tror jeg ikke, vi allerede om
ti år ikke mere taler om det nye og det gamle
Egebjerg. Hvad jeg derimod tror, er, at vi de næste
ti år skal veje vores ord på en guldvægt. Jeg tror
ikke, der skal meget til, før vi misforstår hinanden,
og så kan meget tabes på gulvet.
Søren Andersen, formand for Fællesvirket, skriver:
”Da vi har tomten overfor Tårnsøen, . . . .”. Denne

lille hovedsætning udløser allerede to spørgsmål.
Hvem er vi? Og hvad dækker ordet ”har”. I
Egebladet nr. 1 fra i år kan man læse, at grunden
skal i offentligt udbud. Hvordan hænger det
sammen med, at det er en grund ”vi har”? Alt dette
kommer naturligvis ikke mig ved, hvis jeg ikke er
omfattet af ”vi”, men det er det, jeg ikke ved, om
jeg er. Tvivlen opstod, fordi der også, i samme
artikel, stod noget om ”Egebjergs Fælles Fælleshus”. Det er IKKE en skrivefejl; det stod der. Men
der, hvor det virkelig blev interessant, hvem ”vi”
er, var, da jeg kom til slutningen af artiklen og
læste ”Så kan kvarteret til gengæld ”vel” beholde
Egebjerg Fælleshus, således at der stadig kan
afholdes større arrangementer i området.”
Det er faktisk helt nyt for mig, at brugsretten til
Egebjerg Fælleshus for beboerne i det gamle
Egebjerg var noget, der hang i en tynd tråd, og at
vi måske er blevet afhængige af Fællesvirkets
dispositioner. Jeg kan næsten ikke læse indlægget
på anden måde.
Jeg håber at få svar på mine spørgsmål, men jeg
håber især at have sandsynliggjort, at vi skal være
meget omhyggelige med, hvad vi skriver om, og
især hvordan vi formulerer det.
Venlig hilsen Erik Hagen

Kulturhistorisk Forening
for Egebjerg og Omegn
Af Per W. Johansson.

KONGEJAGTER I HARESKOVEN
Gennem tiden har der foregået mange
kongejagter i Hareskoven. Jagt var et væsentligt
tidsfordriv for mange konger og adelige, og der
var i hine tider meget vildt i skovene, bl. a.
Hareskoven. (Må jeg i denne forbindelse minde
om, at ordet “Hareskoven” retteligt burde staves
“Harreskoven”, da ordet kommer af “harre” =
sten el. stendynge; harer lever i det åbne land!).
Mange forestiller sig måske, at kongejagterne
især var knyttet til de store nordsjællandske
skove; det var de også. Og jagt i skovene har
naturligvis fundet sted overalt i landet. Men
Hareskoven lå bekvemt nær hovedstadsområdet,
hvor mange konger mest opholdt sig. Det er lidt
begrænset, hvor sikker viden man har om, hvor
mange konger der har deltaget i jagt i Hareskoven
og hvor tit. Men begrebet “kongens jagtgård”,
som man har belæg for lå omkring den tidligere
dommergård i Ballerup, indikerer jo også noget
om, at majestæter gennem tiden har færdedes på
disse kanter.
Kongejagter herude kan i hvert fald føres
tilbage til Frederik II (1559-1588) og hans søn
Christian IV (1588-1648), og også deres forbindelse til jagtgården. Christian V (1670-1699)
var nok én af vore mest jagtinteresserede konger.
Chr. V’s jagtinteresser manifesterede sig bl.a. i
udstedelse af en masse forordninger vedrørende
skov og jagt. Og så indførte han parforcejagten,
som indebar anlæg af jagtveje i stjernesystemer.
Alle kender vi jo Syvstjernen, men der var flere
andre stjerne-systemer. Endvidere bærer en af
stierne i Lille Hareskov endnu navnet “ Gammel
Jagtvej”; en anden “Tre Hjorte Sti”. På ældre
kort - især “Videnskabernes Selskabs kort” over
Nordsjælland fra 1768 - ses disse stjernesystemer
tydeligt.
Christian VIII
I “vores” del af Hareskoven havde man endnu i
1920’erne minder om Christian VIII’s jagt (18391848). På den 44 m høje bakke et stykke inde i
Egebjergene (nær motionstiens start) havde Chr.
VIII fået indrettet sig en skydeplatform på en
gammenl oversavet egestamme. Det var en
platform med rækværk og sæde, og trin førte
derop. Kongen, der var en ivrig jæger, var i sine
senere år blevet en del korpulent og havde besvær
med at gå. Det gjaldt derfor for jagtpersonalet om

at arrangere jagterne således, st kongen kun
behøvede at flytte sig så lidt som muligt. Ved
hjælp af klappere gennede man så vildtet hen
foran kongens bøsseløb!
Om Christian X’s jagt herude har vi næsten
øjenvidneberetninger. (1912-1947). Kongen og
hans jagtselskab gjorde hvert år holdt ved
skovløberhuset, der lå ved Skovvej ved skovens
begyndelse (hvor vi i dag har den store P-plads
ved siden af planteskolen). Her indtog Chr. X sin
kaffe hos den navnkundige“Per Kone”, som han
førte en højlydt samtale med, som fru Bølling
tidligere har omtalt.
Hvorvidt Frederik IX gik på jagt i Hareskoven,
ved jeg egentlig ikke. Men andre steder deltog
han ofte i jagten, så hvorfor egentlig ikke? Måske
har han været sammen med sin far, Chr. X,
herude. I hvert fald ved jeg, at han af og til - især
som kronprins - besøgte Storfyrstinde Olga på
Knudsminde, og så var han jo i nabolaget.

På kortudsnittet fra 1768 ses tydeligt de mange
stjernesystemer, hvor vildtet havde svært ved at undgå
jægernes kugler, når de under klapjagten passerede
stierne. Læg også mærke til skovenes væsentlig større
udbredelse og de mange gamle lokale navne.

Formandens beretning
Ved Bjørn Kraglund

Året har været præget af rigtig mange
aktiviteter. Vi startede med fastelavnsfesten
hvor vi måtte konstaterer at knap så mange
børn købte børnebilletter som jo også
inkluderede en stor godtepose. Med forældre
og bedsteforældre var der dog fyldt godt op i
fælleshuset, selvom vi brugte billard lokalet til
rygerne, for at undgå tobaksrøgen i de andre
lokaler. For at alle aldersklasser fik en chance
for at slå, blev der brugt 5 tønder.
At uddele konge- og dronningekrone med ris
efter hver tønde var en god ide. Efter at de
små havde nedlagt tønderne blev godteposerne
uddelt.
Som en tak for det arbejde som bestyrelsen
med suppleanter lægger i Egebjergklubben
blev der igen arrangeret en bestyrelses fest,
hvor også de pårørendes koner/mænd var
med. Udover bestyrelsen inviteres personer
som bestyrelsen mener har udført et stort
arbejde for Egebjergklubben i det forløbne år
hvilket også skete i år.
Vi havde inviteret Steen Malmquist født i
Grønland, for at fortælle om sine oplevelser
ved Sirius patruljen m.m. og en del brugte
aftenen til at høre og se lysbilleder om hans 30
fantastiske år der oppe.
Igen i år holdt vi Skt. Hans familieaften. Vi
indbød alle til en fælles grillaften, hvor man
købte en billet til ca. 200 g bøf med tilbehør og
børnene fik så gratis pølser med brød.
Det var dejligt at se mange brugte dette tilbud
for at nyde denne aften i samkvem med deres
" naboer ". Mange benyttede sig af en tur til
bålet og vendte tilbage i TorsdagsTræf for at
ende aftenen der.
I stedet for fodboldkamp med kommunen,
ville vi forsøge en fisketur i Bøndermosen,
efterfulgt af sildebordet i Fælleshuset. Men da
mange af "byrødderne" var forhindret i at
møde op, måtte vi aflyse. Da vi nu havde afsat
dagen og et tilsagn fra Inger Magnussen (ejer
af søen ) om at bruge søen afholdt vi alligevel
fiskedagen og flere kom da også og fik en god
formiddag der.
Den 27. oktober afholdt vi et godt besøgt
valgmøde. Vi havde indbudt de politiske ledere
fra Socialdemokraterne, Radikale, Konservative, Socialistisk folkeparti, Dansk Folkeparti
samt Venstre. Grundtanken var, at politikerne fra nærområdet skulle være repræsenteret.
Det lykkedes da også delvist.

I stedet for det normale panelbord fik politikerne 15 min. ved hvert af de 6 forskellige
borde med ca. 8 - 9 personer. Det var en succes
både for spørgerne og politikerne.
Traditionen tro afholdt vi et familiebanko den
første torsdag i november. Her var der som
tidligere især lagt an på at børnene kunne
følge med. Vi måtte dog konstaterer at
tilslutningen var faldende, selvom vi bevidst
prøvede at kunne tilbyde virkelig fine
gevinster. Dette kunne da også kun lade sig
gøre ved at Lone og Jan Tegner havde købt
flot ind. Så selvom der var færre til at spille,
var resultatet et pænt overskud.
I oktober fik vi startet et førstehjælpskursus
under ledelse af beredskabsstyrelsens lokale
afdelingsleder. Tilmeldingen var uddelegeret
til Ulla Hou og ikke mindre end 23 tilmeldte
sig. Det var faktisk for mange, men det gik. Vi
har fået forespørgsler om vi ikke kan starte et
nyt hold. Det vil vi forsøge at efterkomme, så
se efter annoncering i Egebjergbladet. Da
prisen er meget attraktiv kun 125 kr. for 4
lektioner a´ 3 timer forventer vi en hurtig
"overtegning".
Torsdag den 15. december havde vi så
julehygge, men også her må vi erkende at et
faldende antal deltager havde taget mod
tilbudet om at sige god jul til venner og
bekendte. Måske lå arrangementet for sent på
måneden, så i år 2006 vil dagen være den 7.
december. Skriv det bare ind.
Aftenen bød på et stort tag-selv-bord som var
vel besøgt. Fin Roar forhindret, så vi fik Ole
Magnussen til at spille til julesangene samt det
traditionelle rundt om juletræet. Desværre
havde Bent Kraus lagt sig syg. Aftenen blev
dog reddet ved at Cathrine Jørgensen på
bedste facon fremførte historien om nissen hos
spækhøkeren og et lille juleeventyr.
Som gennem de andre år har TorsdagsTræf
været midtpunktet for Egebjergklubbens
aktiviteter, her kommer folk for at sludre og få
lidt at drikke. Ikke mindst kommer mange
foreninger for at afholde deres møder. En
gang om måneden kommer bladudvalget for
at fordele bladet.
Når dette er sket spiser vi pizza og alle er
velkommen til at deltage i dette samvær.
I øvrigt er TorsdagsTræf en god forretning for
klubben. Den bidrager økonomisk bl.a. fordi
der bliver købt fornuftigt ind.
De endelige forhandlinger med Fællesvirket
faldt på plads, da de indvilgede i at blive

optaget som interesseforening. Deres første
arrangement i Fælleshuset, hvor alle kunne
være med, var en viseaften. Her kom der rigtig
mange for at synge med.
Eftermiddagsklubben ansøgte om et tilskud til
en tur ud i det blå, for se noget andet end det
hjemlige. Vi syntes at ideen var god og
bevilligede 500 kr. Turen var en rigtig god dag
med mange dejlige indtryk. SSP fik også
bevilliget 500 kr. til deres arrangement mellem
murerne søndag den 4. september.
Som alle vel har lagt mærket til har bladet fået
nyt design, det må så være op til den enkelte
om dette er et godt tiltag. Vi er jo inde i det 21.
århundrede, så det var måske på tide at ændre
layout, hvilket nu er sket ved hjælp af Erik
Hagen og jeg håber det er faldet i god jord.
Vi har været nødt til at hæve annoncepriserne, idet trykningsudgifterne er steget
væsentligt, selvom vi forsøger at holde udgifterne nede ved ikke at bruge for mange
farvesider. (Sådan en koster 1.290 kr.)
I 2004 etablerede Egebjergklubben sin egen
hjemmeside: www.egebjergklubben.dk. Her kan I
finde fremtidige arrangementer og billeder fra
de forudgående. Vi har løbende forsøgt

at forbedre den f.eks. ved en direkte link
vedrørende udlejningen.
Til slut vil jeg gerne takke grundejerforeningerne samt sportsklubben for deres
økonomiske støtte til Egebjergklubben og
Egebjergbladet. Uden deres støtte vil det være
svært at få bladets økonomi til at hænge
sammen.
Her skal også lyde en tak til vor annoncør, som
med deres annoncer støtter bladets økonomi
og jeg vil gerne henstille, at vi bruger dem.
Men ikke mindst vil jeg rette en tak til hele
bestyrelsen samt suppleanter
for deres
arbejde i det forløbne år. Dette skal gælde
såvel de blivende samt de afgående
medlemmer. Og jeg må ikke glemme at sige
tak til Flemming Adrian for at holde øje med
vore billeder og Erik Hagen for at afse tid til
Egebjergbladet m.m.
Uden velvillig assistance ved salg af billetter til
vore arrangementer fra EGEBJERG GRILL
og PIZZABAR, Egebjergvej 72 ville vi få et
problem med billetsalget.
Så derfor rette jeg en tak til ejeren for at han
vil påtage sig dette arbejde.

Egebjergnettet
Den ordinære generalforsamling afholdes
mandag den 27. marts kl. 20:00 i Fælleshuset.
Indbydelse med dagsorden og regnskab er omdelt
medlemmerne, dvs. de der indtil nu har betalt
kontingentet på 200 kr. Den kan også ses på
www.egebjergnettet.dk, hvor bestyrelsens arbejde
kan følges gennem bl.a. referaterne fra
bestyrelsens møder.
Hvor står vi så nu? Formandens beretning på
generalforsamlingen vil indeholde en helt aktuel
og mere detaljeret redegørelse for situationen og
resultaterne af vort hidtidige arbejde. Her er en
kortfattet oversigt primo marts:
Antallet af betalende medlemmer er fortsat i
stigning og vi er nu 76 i alt. Tæller vi
interesserede, der (endnu) ikke har betalt
kontingent med, er der ca. 130 interesserede
husstande, hvilket svarer til 18% af husstandene i
området.
Der er altså et stykke vej op til det krav om en
tilslutning på 30-50%, som de udbydere, vi har

talt med, stiller for at gå i gang. Så herfra skal
nok engang lyde en opfordring til at blive
medlem af foreningen. Det koster 200 kr.
Tilslutningsprocenten varierer dog en del fra vej
til vej, hvilket eventuelt kunne gøre det muligt og
relevant at starte Egebjergnettet i et del-område,
som en slags Isbryder for hele nettet. De
nærmere betingelser herfor skal nærmere afklares
inden beslutning. Men hvis vi først har nettet
etableret i et sådant delområde, vil vi have helt
konkrete svar på de mange henvendelser, vi får,
om tjenester, priser, etc., som vi i dag må svare
følgende på ”Det afhænger af det konkrete tilbud,
vi får fra udbyderen”.
Rådgiveren hedder formentlig Balslev A/S (Ole
Jørgensen), og vi er p.t. i samarbejde om, hvordan
vi vil kunne komme videre med projektet på de
vilkår, vi p.t. har; herunder tilslutningsprocenten
og foreningens deraf følgende økonomi. Vi
overvejer p.t. at lave en form for
prækvalifikationsrunde bland interesserede
udbydere (der kommer fortsat flere til.
Henrik

Vi har i den forbindelse fastlagt nogle konkrete
enkeltspørgsmål, herunder f.eks. at vi vil have et
såkaldt stjernenet med én 100 Mbits fiber til hver
enkelt husstand med både telefon, Internet og KabelTV med tilbud om flere pakker med attraktive kanaler,
alt til en væsentlig lavere pris end i dag. Se i øvrigt
bl.a. referaterne fra bestyrelsesmøderne på
hjemmesiden.

Finansiering. Vi har fået interessante forslag
hertil fra et finansieringsinstitut og er ved at lave
mere detaljerede sammenlignende beregninger af
3-4 modeller, som vil blive gennemgået på
generalforsamlingen ud fra grafiske oversigter,
f.eks. som dette eksempel:
kr 25.000
kr 20.000

Nuværende
udbydere

kr 15.000

Egebjergnet
tet

kr 10.000
kr 5.000
9

7

5

3

1
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Vi baserer vore beregninger af de nuværende
udgifter på tallene fra de 24 husstande, vi i dag

har oplysningerne fra. Vi modtager meget gerne
flere, så vi får et sikrere grundlag. Oplysningerne behandles fortroligt.
BallerupNettet er nu en ”realitet”. En folder
herom kan ses på www.egebjergnettet.dk.
Der tilbydes alene TDC’s almindelige
landsdækkende tjeneste til standardpriserne, jf.
TDC’s landsdækkende kampagner. Det er endnu
ikke lykkedes os at finde nogen i Egebjerg, der
har modtaget folderen. Til gengæld er vi flere
kunder hos TDC’s konkurrenter, der har
modtaget er personligt adresseret brev fra TDC
med et ”pakketilbud” svarende til folderen.
Tilbuddet fra TDC er ikke konkurrencedygtigt
med hensyn til tjenester og pris i forhold til i dag;
det vil Egebjergnettet klart være.
Det hele vil blive nærmere gennemgået – med
up–to-date oplysninger – på generalforsamlingen. Vort arbejde kan som nævnt følges på
hjemmesiden www.egebjergnettet.dk/ Se under
knappen Foreningen. Eller ring til Bent
Kristensen, Kastebjergvej 20, telefon 4468 4161.
Bestyrelsen

Generalforsamling EgebjergKlubben
29.02.2006 kl. 20.00.
Punkt 1:
Til generalforsamlingen var mødt 29.
Erik
Hagen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Punkt 2:
Formanden Bjørn Kraglund fremlagde beretning for
det forgangne år. Godkendt !
Punkt 3:
Årets regnskab blev gennemgået ved kassereren
Lone Tegner. Godkendt !
Punkt 4: Der var ikke indkommet forslag, men det
blev taget op under eventuelt.
Punkt 5: Valg til bestyrelsen for 2 år:
William Bierregaard – Per Groth Andersen
Anders Paludan Müller – Jørn Ishøi
Ikke på valg:
Resten af bestyrelsen.

Suppleanter: Valgt for 1 år
Ib Mørk – Finn Jappe
Til revisorerer
Andreas Abitz & Lis Folke Christensen
Revisorsuppleant:
Jytte Kraglund
Punkt 6; Der var en hel del indlæg om mange
forskellige ting, bl. andet omkring bredbånd,
hjemmeside samt priser på Egebjergbladet.
Snakken gik lystigt.
Mødet sluttede kl. ca. 21.45 med at formanden
takkede dirigenten for en god ledelse af
generalforsamlingen.
Sekretæren WB

Årets tal i Egebjergklubben

Årets tal i Fælleshuset

Arrangementer

3.300

TorsdagsTræf

10.853

Egebjergbladet

- 5.543

Interesseforeninger, brugsleje
Grundejerforeninger, tilskud
Private, for leje af huset
LOF, brugsleje

18.000
18.200
52.200
8.750

Renter

46
97.196

Tilskud fra grundejerforeninger og sportsklub 11.919
Tilskud til
Eftermiddagsklub & SSP - 1.092

Afskrivning inventar
Renter
Diverse udgifter

-3.500
23
-3.458

Udgifter
Husleje
EL/varme
Container (skrald)
Rengøring
Rengøringsartikler
Tilsyn & kørsel
Vedligeholdelse
Telefon (nu nedlagt)
Fornyelse & ombygning
Møder
Kontorartikler
Gebyrer
Forsikring

Årets overskud

2.874

Årets underskud

Leje Fælleshus

-4.200

Møder mv

-4.784

Forsikring
Udlejning Grill

-944
300

36.180
30.000
7.305
16.587
7.125
2.000
2.444
474
4.071
947
745
520
944

109.342

12.146

Bestyrelsens sammensætning
Navn

Blad

Lone Tegner Hansen

Arr.udvalg

e-mail

Vin

Dyndsagervej 6
Formand 4497 5943 Mobil: 2264 1263

tegner.hansen@get2net.dk

Ulla Houe
Pilehøjvej 35
Kasserer 4468 6468 Mobil: 6022 5539
William Bierregaard

mortulla@ofir.dk
Blad

Depot

Pæremosevej 37

LB@vibo.dk

Sekretær 4497 0037 Mobil: 2021 8037
Anders Paludan-Müller

Ad-hoc

Egebjergvej 75A
Medlem

danmuller@mail.tele.dk

4465 0880 Mobil: 4015 1245
Bjørn Kraglund
Ågesdalsvej 5

Medlem

Medlem

Øl og vand

4497 1677 Mobil: 2120 6341
Jørn Ishøi

Foto

Egebjergvej 102
4466 1638 Mobil: 2095 2737

Hjemmeside

joern-ishoei@vip.cybercity.dk

Lene Jensen
Medlem

Medlem

Kastebjergvej 55
4468 6420 Mobil: 2654 3319

Blad

Per Groth-Andersen

Distribution

Syvendehusvej 20
4444 2957 Mobil: 2578 2957

lene@dk.ibm.com
Foto
Support til
hjemmeside

per@groth-andersen.com

