REDAKTIONEN BEKLAGER
at vi i juni/juli-nummeret af Egebjergbladet kom
til at bringe en privat mail fra Hans (Christensen)
til ”Kære Erik”. Vi har beklaget fejlen over for
Hans og Fællesvirket.
Finn Jappe, redaktør

Godt samarbejde
Med henvisning til ovennævnte private mail vil vi
gøre opmærksom på, at indholdet står for Hans
Christensens egen regning.
Hverken fra Egebjergklubben eller Egebjerg
Fælleshus side er der noget som helst at udsætte
på samarbejdet med Fællesvirket.

Kalenderen
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
11.09 06 Egebjergnettet har generalforsamling
18.09 06 Øl- og Vinklub har møde
29.09 06 Billardklub har møde
01.10 06 Store rengøringsdag
06.10 06 Fællevirke har møde
22.10 06 Gourmetklubben har møde
02.11 06 Den årlige banko-aften
07.12 06 Den årlige julehygge-aften
Næste nummer udkommer 23-24 september
Sidste frist for indlæg er 10. september

Beboerannonce:
FLISER, 65 stk. 25 x 50 cm kan afhentes gratis.
Tlf. 4497 5636

Åbent hus
Onsdag 13. september
Kl. 10-13 i
Søpavillonen
Egebjergtoften 46
Jeg fylder 70 år !
Isabelle

Lone Tegner, formand for Egebjergklubben
Jan Tegner, formand for Egebjerg Fælleshus

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

Små sten
Efterspørges: Små marksten, på størrelse med en
stor knyttet næve. Jeg er ved at anlægge en lille
terrasse og mangler nogle sten af denne størrelse.
Hvis du har nogle sådanne, hører jeg meget gerne
fra dig. Venlig hilsen Erik Hagen tlf. 44661432.

Egebjergnettet:
Generalforsamling den 11. september
Vi er nu inde i den helt afgørende fase, hvor det
skal vise sig, om vi kan få etableret et fibernet!
•

Den 13. juli 2006 skrev bestyrelsen til en
håndfuld udbydere og bad dem komme
med et konkret tilbud på et fibernet ud fra
vore krav og ønsker (disse kan ses på
hjemmesiden).

Opdateringen af www.egebjergnettet.dk har i de
seneste måneder været præget af, at vi har aftalt
fortrolighed medens vi forhandler med rådgiver.
Det samme vil kunne gælde ud fra hensynet til
forholdet til tilbudsgivere i den nuværende fase,
men vi vil i muligt omfang snarest muligt bevæge
os tilbage til situationen med fuld åbenhed og
hurtig information.
Vi er nu 116 betalende medlemmer. Medlemskontingentet til foreningen - og sponsorbidrag skal finansiere en professionel rådgivning,
hvorfor vi har brug for mange flere medlemmer i
denne afsluttende fase af arbejdet.

•

Den 15. august 2006 var sidste frist for
afgivelse af et tilbud til os; så medens dette
læses studerer bestyrelsen tilbuddene.

•

Den 11. september 2006 regner vi med at
holde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vil redegøre for forløbet
og forelægge det projekt, vi mener bør
foretrækkes, og eventuelt et alternativ.

Bliv medlem af foreningen. Det koster kun 200
kr., der kan indsættes på vores konto i NORDEA,
Ballerup: Reg. nr. 2279 kontonummer 5907-825185. Pengene modregnes ved tilslutning til nettet.

•

Hvis generalforsamlingen træffer beslutning
om at videreføre et projekt, vil et relativt
konkret og detaljeret projektmateriale
derefter blive omdelt til samtlige husstande
i ”Egebjergklubbens område” med
opfordring om at indgå en bindende aftale.

Bestyrelsen

Vi har lidt ekspertise på nogle områder i bestyrelsen,
men dækker ikke alt. Så vi beder medlemmer af
foreningen med relevant ekspertise henvende
sig, hvis de kunne tænke sig at hjælpe os med
at vurdere tilbud, inden vi går til generalforsamlingen med dem. Andre interesserede end
medlemmerne er også velkomne!
I forbindelse med en efterfølgende kontraktindgåelse vil vi få behov for advokatbistand.
Også her søger vi hjælp fra interesserede.

Se www.egebjergnettet.dk under knappen
Foreningen (eller ring til Bent Kristensen, tlf.
44684161).

Amsterdam – et besøg værd
Vi har lige været i Amsterdam i 5 dage og det var en
spændende oplevelse.
Da den indre by kun er 2,5 x 3 km stor, kan man
faktisk nå meget på f. eks. en forlænget weekend. Det
er spændende bare at slentre langs kanalerne med de
smalle, smukke og velholdte kanalhuse. De fleste
hælder forover og der er en talje i toppen af gavlen, så
man ved flytning kan hejse sit indbo op og ned via et
vindue. Trapperne er simpelt hen for stejle og snævre.
Hvis man ellers kan finde dem, er der også mange
hofjes (baggårde), som er et besøg værd. Men der er
også meget andet, man kan foretage sig. Der er 40
museer, mange gallerier og ca. 100 km. kanaler, man
kan sejle på. Der er mange spændende pladser, hvor
der jævnligt er gademusikanter og andre gøglere. Der
er også et utal af små sjove butikker og i øvrigt også
mange antikvitetsforretninger. Og så er der for resten
mere end 1400 cafeer.
Man skal tage sig i agt for sporvognene og ikke
mindst cyklisterne, som der efter sigende er 600.000
af. De kører nemlig helt efter deres egne regler og det
går undertiden stærkt når de hjuler rundt på deres
”bedstemorcykler”.
Uden fast og flydende føde går det ikke. Så kan man
jo slå sig ned på en af de utallige restauranter eller
cafeer. Decideret hollandsk mad findes ikke rigtigt,

men der er rigtig mange steder med asiatisk mad,
foruden et utal af italienske restauranter. Man kan
også spise fransk, mexicansk og spansk – ja udbuddet
er stort. I øvrigt kan man også spise på mange af de
små cafeer, og her et prisniveauet noget lavere end på
restauranterne

Det er bestemt ikke billigt, at være turist i Amsterdam.
Priserne på hotelophold og mad er næsten som i
Danmark, hvorimod det er noget billige at sætte sig på
en cafe og drikke noget af den gode øl. Da det var
meget varmt benyttede vi os meget af det sidste, og

stederne var rigtig mange. Med hensyn til hotelophold
skal man lige tage sig i agt, når man sammenligner
priser. For morgenmad er ofte ikke med i prisen, og de
tager sig godt betalt for dette måltid. F.eks. betalte vi
15 euro pr. dag pr. person for morgenmaden, som
ganske vist var pæn og nydelig, men ikke overdådig
luksus. Man kan godt gøre det billigere ved selv at
finde et sted, hvor de serverer english breakfast, men
de åbnede ført omkring kl. 9.30 og så længe ville vi
ikke vente, da vi godt ville have noget ud af dagen.
Da det som sagt var meget varmt benyttede vi os en
del af deres kanalture. Spændende var det at se de

utallige husbåde, som flere steder lå flere uden på
hinanden. Ofte kunne man se direkte ind i husbådene,
og det var bestemt ikke klondike alt sammen. Nye

køkkener og moderne møbler var ikke et særsyn. Og
man kunne også betegne det som flydende haver med
utallige frodigt tilplantede krukker.
Vi var selvfølgelig også en tur igennem deres berømte
røde kvarter, hvor de letpåklædte ”damer” udstillede
sig selv i vinduerne i forventning om at kapre kunder.
Vi havde selv arrangeret turen ved at gå på internettet
og bestille fly samt hotelophold. Vi var så heldige at
finde et hotel lige midt i centrum og i gåafstand til det
hele, så vi benyttede os ikke af offentlig transport.
Man kan selvfølgelig gøre ferien lidt billigere hvis
man vælger et logi i udkanten af byen. Foruden
sporvogne er der også busser og metro. Men som sagt
boede vi rigtig centralt 5 minutters gang fra en stor og
hyggelig plads ved navn Rembrandtplein. Og her var
der liv både dag og aften. Der var alt til faget
henhørende med hensyn til restauranter og cafeer
foruden mange af de føromtalte gadegøglere. Og så
var der jo ikke så langt hjem til vores hotel, for man
bliver træt og får ømme fødder af al den aktivitet
igennem en lang dag, ikke mindst når temperaturen
nærmer sig de 30 grader og man har været ude stort
set hele dagen.
Vi vil godt advare mod at køre i bil i selve
Amsterdam. Trafikken virkede ret kaotisk og det er
næsten umuligt at finde en parkeringsplads.
Selv om det blev en lidt dyr ferie var det alle pengene
værd, og vi vil meget gerne til Amsterdam igen.
Jan og Lone

Midsommerfesten blev en succes
Arrangementsudvalget havde indkaldt mange
hjælpere. De havde travlt. Det hele gik som det
skulle (Vi har jo 30 års erfaring !).
Ved halv ni-tiden drev mange ned til festen i
Bykvarteret for at høre Mette Frederiksens båltale
og se bålet. Langt de fleste vendte tilbage og
fortsatte ved og i Egebjerg Fælleshus.
Det store fremmøde gjorde, at festen gav et flot
utilsigtet overskud, som nok skal blive brugt til
en anden event.
Finn Jappe
Der var trængsel ved grillen

56 beboere havde købt spisebillet til festen. Flere
ville også gerne have købt, men kom for sent. Af
hensyn til indkøb er det jo begrænset, hvor længe
der kan være åbent for salg.
Vejret var dejligt. Stole og borde blev flyttet
udenfor, og så nød man bøf og salat, mens
snakken gik.
Det store fremmøde overraskede. Sidste år var
der kun 34, som havde købt spisebillet og året før
var der 45.

Der var også trængsel ved bordene

Nogle hørte talen, andre så bålet
Og der blev stadig båret øl ind.

Senere blev der også trængsel ved baren

Den gode stemning holdt sig hele aftenen.

En tur til Vallø med Eftermiddagsklubben
Tirsdag d. 4. juli samledes vi – medlemmer og
gæster, - foran Egebjerg Fælleshus, hvor ”Ottos
turist” skulle køre os til Vallø, som var stedet, der
var valgt til den årlige udflugt i år. ”Skranken”
var åben for betaling, som skete udenfor huset for
at spare på gulvene indendøre, idet flittige
mennesker lige havde gjort grundigt rent i huset.
Men i år i juli, grundet vejret, kan alle aktiviteter
jo ske udendørs. Og så gik det sydpå med bussen.
27 personer, deriblandt 4 gæster.
Medlemmer kan på udflugt, for en lille merpris,
invitere een gæst med. Blandt dem var der en
forhenværende skolemand og medforfatter til
flere publikationer om Danske Slotte og
Herregårde.
og dertil husets vin, som kunne købes for 100. kr.
flasken !! –prøv det!
Efter spisning blev slottet med vor guide i spidsen
beset, - men kun udefra - idet man ikke kan få lov
at komme indenfor, da det jo er beboet. Efter
rundturen, ”hvor den mand dog kunne fortælle”,
gik turen videre til Køge Museum, som kunne

Turen gik til Vallø slot med spisning på Vallø
Slotskro, så i busturen ned blev vi fodret med
årstal om konger, adelsmænd, bønder, frøkener
og vore dages beboere på Vallø Slot. Så vi var
godt rustede til at se det, men først skulle der
spises på kroen. En tre retters menu + salatbar,
indtaget i smukke stuer, med en venlig betjening,

beses på egen hånd, og så var der kaffebord i
gårdhaven i den smukke firlængede gård. Og da
et af vore medlemmer havde fødselsdag, var der
foruden brød også lidt til kaffen.

Egebjerg sportsklub
Fodbold.
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.

Badminton næste vinter.

Turen endte hjemme ved fælleshuset kl. 18, og
med en stor tak til vor guide, som var med til at
gøre dagen til lidt ekstra, kunne vi tænke tilbage
på en dag fuld af sol, god mad og oplevelser, - og
så var det kun en times kørsel fra Egebjerg.

Aktivitetsplanen for sæsonen 2006-2007 er
udsendt medio juli 2006. Der er senere sket en del
ændringer i banefordelingen; den til enhver tid
gældende banetildeling kan ses på
www.egebjergsportsklub.dk
Du kan også ringe til nedenstående nummer.
Der er fundet en fejl i den udsendte
aktivitetsplan:
Der er aflyst d. 27.01.07; ikke den 27.10.06.
Vi beklager fejlen.

Til oplysning for interesserede:
Eftermiddagsklubben er en klub for voksne, der i
fælleshuset holder møde den første tirsdag i
måneden - året rundt. Spisning, aktiviteter af
forskellig art, lidt ekstra til jul og påske, og den
årlige udflugt. Medlemskab kr. 100 årligt.
- Vil du høre nærmere – 44 97 55 07
Formanden

Vi har fået flere banetimer og kan 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 (sekretær)
Send os din emailadresse.

Sikken dejlig dag !
Bofællesskabet på Bygaden havde i sommer taget
et herligt initiativ til at indbyde sine naboer til
sang- og grillfest, garneret med musik af
spillemand Knud. Det var ganske vist i
begyndelsen af juli, men trods sommerferiestart
var vi en pæn lille flok som var hjemme til at
takke ja til invitationen.
Egentlig var det nok en fordel at vi ”kun” var 1112 gæster frem for 45, for så havde vi mere ro til
at lære hinanden at kende. Selv om vi har været
naboer og bagboer igennem flere år, så er det
faktisk kun sjældent at vi støder på hinanden. Nå
ja – mange kender nok Jan – kaldet ”Madsen”
blandt venner. Men ellers hører og ser vi sjældent
de seks unge beboere og deres hjælpere. Det var
der endelig anledning til at få rådet bod på.
Vi blev frejdigt vist rundt i flere af de unge
menneskers velindrettede 1-værelses lejligheder
(den 6. beboer var på ferie). Allerede på
dørtærsklen blev vi modtaget med åbne arme og
sind af Jan, Emilie og Ellen. Her var der ingen is
som skulle brydes først – højst et par generte
miner fra begge sider, men det gik hurtigt over….
Peter og Allan, som begge sidder i kørestol,
ventede på os ude i forhaven hvor der var dækket
op og gjort klar til grill – vejret var jo perfekt.

Inden for havde beboerne og personalet sammen
anrettet lækre salater og tilbehør som kunne få
selv Claus Meyer til at rødme.
Og så blev der ellers festet! Spillemand Knud
spillede lystige viser på sin harmonika, Ellen sang
sit hof-nummer Edelweiss så ikke et øje var tørt,
og både hun og Madsen holdt taler til gæsternes
ære. Vi sang, dansede og lo (næsten) uden
hæmninger, selv om der var adskillige
børnesange imellem. Men da vi jo allesammen
enten er børn eller barnlige sjæle, så gik det bare
derudaf.
Limen som fik det hele til at hænge sammen, her
midt i sommerferien, var nogle energiske
medarbejdere (Anette, Alice og Christina) og så
selvfølgelig Spillemand Knud. Det er et
imponerende engagement disse mennesker
lægger for dagen, både professionelt og
personligt. Vi fik alle en herlig oplevelse og
forhåbentlig kan det være startskuddet til en årlig
tradition, hvor vi inviterer hinanden på skift.
Indtil videre siger vi i hvert fald tak for en rigtig
dejlig dag til beboerne og personalet i
Bofællesskabet på Bygaden.
(Anne på Egebjergtoften)

Nesa udskifter luftledninger
med jordkabler

NYT FRA EGEBJERG FÆLLESHUS

Ja, det er ganske vidst. Nesa har bebudet, at de vil
udskifte 3000 km luftledninger med jordkabler, og det
betyder, at fremtidige storme ikke længere vil påvirke,
om vi får strøm.
Hvorfor er der så en masse af os Egebjergborgere,
som har fået et kort fra Nesa om, at de i den nærmeste
fremtid kommer forbi og beskærer træer og buske,
som vokser for tæt på luftledningerne, når disse
luftledninger alligevel skal fjernes? Jo, svaret er, at
godt nok skal ledningerne udskiftes, men for
Egebjergs vedkommende vil udskiftningen først ske i
løbet af år 2008-2009. Der vil iøvrigt ved samme
lejlighed blive opsat nye gadelamper, som vist på
billedet herunder.
Lene

Henrik er blevet begavet

Egebjerg Fælleshus, personificeret ved formanden
Jan Tegner, takker Henrik Jensen for det store
arbejde, han har ydet i forbindelse med oprettelsen
af Fælleshusets hjemmeside. Foruden takken fik
Henrik også en stor flaske øl fra Bryggeri
Skovlyst.

SSP i Egebjerg
Egebjerg Bladets læsere er formentlig bekendt
med, at SSP står for et samarbejde mellem
kommunens Socialforvaltning, Skoleforvaltning
og Politiet med det præventive formål at søge at
forebygge ungdomskriminalitet i kommunen.
Her i kommunen er der oprettet 8 lokale SSPGrupper.
En af disse er SSP-Lokalgruppe, Egebjerg.
Den er sammensat af omkring 20 deltagere,
repræsenterende de 2 forvaltninger, Nærpolitiet
og en række institutioner i området samt - som
noget specielt for Egebjerg-Gruppen - en flok
lokale beboere, der finder det vigtigt at medvirke
til at forebygge ungdomskriminalitet i vores
område og til at værne om vore institutioner og
om vores dejlige område i det hele taget.
Samarbejdet i Gruppen er godt på tværs af alt og
alle, og der synes at være enighed om, at
deltagelsen af de lokale ”ildsjæle” er fremmende
for løsning af Gruppens opgaver.
Vi synes også, vi har haft et rimeligt held med
løsning af Gruppens opgaver, for nok har der i
årenes løb desværre været forøvet hærværk imodog indbrud i skolen og andre institutioner i
området, men rent faktisk har vi mindre hærværk
og vold m.v. end i øvrige bydele i kommunen.
Som udadvendt aktivitet har Gruppen gennemført
en årlig kanotur i august med efterfølgende grillarrangement samt et årligt Familiemarked på den
første søndag i september.
I år gennemfører vi det 7. Familiemarked søndag
den 3. september ml. kl. 1100-1500.
Stedet er: ”Mellem Murene”. Der vil i år igen
være forskellig underholdning for børn, unge og
voksne, der vil være et antal kræmmerboder, der
vil være en SSP-bod og repræsentation fra Politi,
Falck og Spejderne, og der vil kunne købes
varme pølser og andet mundgodt samt
forfriskninger.
Vi håber mange familier vil lægge vejen forbi og
støtte Familiemarkedet og dermed SSP i
Egebjerg.
Afvikling af Familiemarkedet er en stor opgave
både resursemæssigt og økonomisk. Vi søger- og
får derfor traditionelt et økonomisk tilskud fra
henholdsvis. kommunen, Fællesvirket og
Egebjergklubben samt sidste år tillige fra Det
Kriminalpræventive Råd og fra Trygfonden. Vi
kalkulerer også i år med sådanne tilskud, idet vi
dog i år ikke kan forvente tilskud (igen) fra
Kriminalpræventivt Råd.

I Egebjerg Bladets læserkreds bor der 740
familier d.v.s. godt 2.000 beboere. Kun 4
personer fra dette store område er direkte
engageret i SSP- Lokalgruppe Egebjerg, det er:
Dorte Larsen, Kjeld Guldbrandsen, Jørn Steen
Jensen og undertegnede. Vi bør være flere
engagerede i denne gode sags tjeneste. Alle vil
kunne deltage, det vil især være godt med flere
unge, men også gerne yngre forældre. Medvirken ved det forestående Familiemarked vil
være en god hjælp og en god måde at starte på.
Interesserede læsere skal være velkommen til at
rette henvendelse til mig for nærmere orientering
.
Hans Christensen,
Rydtoften 3,
Tlf. 44976048,
Mail: hans.bal@get2net.dk
PS
Husk Familiemarked, søndag 3/9 kl. 11 – 15
Ny mail-adresse
Min gamle adresse: Jappe@fij.dk er udskiftet!
Nu er adressen: Finn.Jappe@webspeed.dk
Ret venligst dit adressekartotek.
Finn

Den voldsomme varme og tørke
har forsinket havearbejdet.
Men det er der råd for.
Vi har mange sunde planter,
som kan supplere dine bede.
Vi har også mange vandmiljøer.
Kig ind og få professionel hjælp.

Kirsten Terp B.
Egebjerg Kunstforening holder udstilling
16. – 17. sep. Kl. 13 til 17
i Glashuset Agernskrænten 33
GRATIS ENTRÉ
Kirsten Terp B. er født i
Aalborg i 1940 og har boet i
Hareskovby siden 1969.
Opvokset ved og stadig med
tilknytning til Limfjorden og
dens omgivelser, er naturen
en inspirationskilde, hvor især
farverne og lyset spiller en
rolle i næsten alle hendes
værker.
Er elev af maleren og
grafikeren Adi Holzer.
Kirsten har malet siden
barndommen, men debuterede
først i 1977. Og det er blevet
til en lang række udstillinger
over hele landet, samt flere
steder i udlandet.
I 1997 og i 2002 har Kirsten
arbejdet med fremstilling af
raderinger i 5 farver, på Niels
Borch Jensen´s
kobbertrykværksted.
Kirsten laver maleri på
lærred og papir, og
raderinger, hvis tema er
fantasi, refleksion og
abstraktion over natur
mennesker og musik.
Kirsten har solgt til flere
kommuner og talrige
kunstforeninger.
Samt private købere i Norge,
Sverige, England, USA,
Hongkong, Taiwan, Italien og
Østrig. Svinkløv og Galleri
Art On i Göteborg.

Flere gallerier har permanent Kirsten Terp B´s værker med i deres
udstillinger. Blandt andre Galerie Wolfsen i Aalborg.
Galleri KC i Svinkløv
og Galleri Art On i Göteborg.

Egebjerg billardklub søger flere aktive
medlemmer.
Du kan læse lidt mere om os her
http://www.egebjergbillardklub.dk/
Spilletiderne er mandag-onsdag kl. 1900-2400.
Du kan ringe og få mere at vide af formanden,
Flemming Peters, på tlf. 4466 0904.

Broccolisalat med Miracel Whip
Ved midsommerfesten var der run på en af
salaterne. Vi bringer opskriften her:

Under kyndigt tilsyn fra Charlotte Mørk
knoklede Frank Aabaad og Ib Mørk med
at fremstille alle tiders salat. Resultatet
blev et Hit og mange tog flere gange, så
det var lige før, der ikke var nok.
Til 10 personer:
2 stk rå broccoli i meget små buketter
(det tager megen tid !)
1 stk rødløg i tern
1½ dl græskarkærner
(ristes på panden i lid fedtstof)
1½ dl rosiner
ristet bacon i strimler eller tern
lage:
1½ dl Miracel Whip
¾ dl sucker
3 spsk balsamicoeddike

Godt naboskab
På opfordring genudsendes Egebjerglund-Syd’s:
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.egebjerglundsyd.dk/Generalfor-samlingen/Godt_naboskab.htm
). Bestyrelsen vil så fremkomme med et konkret
forslag til videre drøftelse blandt medlemmerne.
Husk også at tage hensyn til naboerne, når du skal
slå græs eller skal bruge motordrevne
haveredskaber.

Lokalerne i Egebjerg Fælleshus
Der udlejes ikke til ungdomsfester.
Lejen udgør kr. 1.300,00 for udlejning på
lørdage, søndage og helligdage, på fredage
udgør lejen kr. 800,00. På andre hverdage
(hvor dette er muligt) udgør lejen kr. 500,00.
Lejen betales senest 1 md. før brugsdato.
Lejetidspunkt for en brugsdag går fra
kl. 9.00 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn
til den ugentlige rengøring, kan man på fredage
tidligst disponere over lokalerne fra kl. 14.00
Ønsker man samtidig med reservationen
at forlænge lejemålet, enten før eller efter
festen, med en ekstra brugsdag - altså fra
kl. 9.00 (fredag kl. 14.00) til næste dag
kl. 9.00 kan dette lade sig gøre mod ekstra
betaling af kr. 800,00 (fredag kr. 500,00) såfremt
lokalerne er ledige.
Reservation kan tidligst ske 4 mdr.
før brugsdagen, dog 6 mdr. før, for de
grundejere hvis grundejerforening støtter
Fælleshuset økonomisk. Reservation afgives i
Fælleshuset på torsdage mellem kl. 20.00 –
21.00 hvor man på kalenderen kan se ledige
datoer.

Gebyr for reservation kr. 125,00 betales, når
ansøgningen afleveres. Depositum
kr. 800,00 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 retten 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.
Evt. yderligere oplysninger gives på hverdage kl.
17 - 18 på tlf.nr. 44 97 00 37
eller mobil 20 21 80 37.
William Bierregaard
Tilsynsførende

Redaktørskift
I rigtig mange år har jeg haft den ære
at være ansvarshavende redaktør.
Det har været en spændende opgave,
som har udviklet sig i tiden, der gik.
Vi begyndte med at klippe/klistre og
at rende rundt om borde, når bladet
skulle hæftes. Det gjorde ondt i ryggen.
Vi var skam kreative. Fik bygget et
hæfteapparat og anskaffede en maskine,
som fordelte bladets ark.

Revolutionen kom da vi begyndte at
bruge PC-er. Nu blev de enkelte artikler
og annoncer skrevet ind i vores lay-out.
Det betød t vi kunne rette i et indlæg,
hvis der var behov.
Vi blev mere og mere avancerede og
der blev meget at lære om tasterne. Nu
brænder vi bladet på en CD rom, som
afleveres til trykkeren, der returnerer
det trykte i optalte bunker.

Vi købte en god vægt, så vi kunne se,
om der nu også var det rigtige antal i de
udsorterede bunker. Det var jo 840
blade, der skulle fordeles til beboerne i
Egebjerg og til abonnenter, rådhuset og
en del andre.
Men der var system i sagen og det gik
egentlig godt - bortset fra det med
ryggen.

Thomas Seeberg overtager posten som
redaktør og stof kan sendes til han på
TSEEBERG@GET2NET.DK
Thomas har tlf-nr 4464 1391 og bor
Pæremosevej 9
Tak til Lene Jensen og Erik Hagen for
mange hyggelige timer omkring min PC.
Held og lykke til Thomas
Finn Jappe

