Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra
Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra
Egebjergnettet med info om kabel-TV / digital TV.
Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk
og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Tallerkner og brocher købes.
Jeg ønsker at købe kage- og frokosttallerkner i stellet Blå blomst eller lignende.
Desuden køber jeg ”gamle” sølvbrocher.

Gives væk: Erantisknolde
Med venlig hilsen
Eve Staunsager
44975507

__________________________
LOPPEMARKED

Aktiviteter i Fælleshuset
Tirsd.11. marts:

Best.møde i Kulturhistorisk Selskab
Tirsd.18. marts: kl.19 Kulturhistorisk Selskab
(se annoncen til højre)
Tirsd.1. april:
Eftermiddagsklubben /
Forårsfest
Lørd.5. april:
Sportsklubben /
Afslutningsfest
Mand.7 april
Blomstervennerne.

Lørdag den 15. marts kl. 11-15
Møbler, spisestel, diverse glas, grammofonplader, gammelt legetøj og andre "gode ting"
SYVENDEHUSVEJ 54
______________________________________

Arrangementer i

Kulturhistorisk Selskab

Generalforsamlinger
Mand.10 marts: kl. 19 Generalforsamling i
Egebjerg Gourmetklub
Torsd.27. marts:
Generalforsamling i
Grundejerforeningen
Egebjerglund Syd
Mand.31. marts:
Generalforsamling i
Egebjergnettet
Onsd.7. maj:
Generalforsamling i
Aagesdal Grundejerforening.

i første halvår af 2008
Tirs. 18/3

DVD-aften kl. 19.00
Diverse videooptagelser fra
Egebjerg – 20-30 år gl.

Lør. 26/4

Tur til Roskilde Domkirke.
PWJ viser rundt (tilmelding nødvendig).

Tirs. 20/5

Skovtur i Egebjergene.

Haveaffald

EGEBJERGBLADET
udgives af
Beboerforeningen Egebjergklubben,
der også lejer lokalerne af kommunen, og som
står for en række forskellige arrangementer
for medlemmerne; se mere på

www.egebjergklubben.dk
Foreningen Egebjerg Fælleshus driver og
udlejer lokalerne, f.eks. til private fester, se

www.egebjergfaelleshus.dk
Medlemmer af grundejerforeningerne i Egebjerg er automatisk medlem af Egebjergklubben. De er tillige medlemmer af Egebjerg
Fælleshus, hvis deres grundejerforening
yder tilskud til Fælleshuset
(se dettes hjemmeside).

Side 2

Første afhentning i 2008 :
mandag den 7. april.
EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter
og deadlines i 2008
MÅNED
April

DEADLINE
OMDELING
31. marts kl. 12
12./13.

Maj

30. april kl. 12

17./18.

Juni

2. juni kl. 12

14./15.

INTET BLAD I JULI
Forsidebilledet er tegnet af billedkunstneren Kirsten Seeberg

Fra vor egen verden
I sidste nummer begyndte vi en
serie interview med kendte
Egebjergansigter, og Finn Jappe
blev den første. I slutningen af
interviewet pegede han efter aftale på den næste,
der burde interviewes. Imidlertid ønskede pågældende ikke at medvirke til den type interview, og
Finn pegede så på en anden, nemlig Dimitri Spartalis. Han kunne imidlertid ikke medvirke med så kort
varsel. Derfor har vi indgået en aftale, så han kommer med i aprilnummeret. Til gengæld springer vi
over denne gang.
På Egebjergklubbens generalforsamling drøftede
man også EGEBJERGBLADET. Man efterlyste flere
farvede forsider. Vi budgetterer med fire pr. år,
men vi undersøger muligheden for at øge antallet.
Man efterlyste også klokkeslæt for arrangementerne, der bliver omtalt i aktivitetskalenderen. Det er
jo nemt nok, men det forudsætter, at arrangørerne
fortæller tidspunktet til redaktionen. Gør man det,
lover vi at bringe både dato og tid.
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Fra tirsdag 19. februar har DR Update kunnet ses på
digital TV (digitale terrestrisk tv).
Det betyder, at kanalen kan ses af dem, der har
egen (stue-) antenne og en digital terrestrisk settopbox til DVB-T. Se www.egebjergnettet.dk
Kanalen hedder fremover DR Update/Tegnsprog og
vil sende, når der ikke lige er Tegnsprogstolkning af
aftennyhederne.
Kabel-tv kunder hos YouSee med Selector vil kunne
finde kanalen på programplads 889. I forvejen sender
kanalen via satellit hos Canal Digital og kan ses online
på http://dr.dk/update
Se mere på
http://dr.dk/nyheder/update
http://www.computerworld.dk/art/44338
Vi regner med at lave en lille demo af digitalt TV på
generalforsamlingen den 31. marts i Fælleshuset.
Medlemmerne skulle have modtaget indbydelsen senest i denne weekend.
Har du ikke modtaget indbydelsen, så ring til
60171953 eller skriv til post@egebjergnettet.dk
Bestyrelsen

Side 3

Fastelavns-festen blev som sædvanligt et
tilløbsstykke.
60 havde købt billetter til en stor godtepose.
Men mor og far samt bedsteforældre kom også
sammen med mange små flot udklædte rollinger.
Så der blev pladsnød.
Ved hjælp af reserveborde var der siddepladser til 100 personer,
men det var heller ikke nok. Så der var en del, der måtte nøjes med
ståpladser.
Valg af bedst udklædte var som vanligt en svær opgave.
Sille som heks og Mollie som rumvæsen løb af med sejren.
Dronninger (D) og Konger (K) blev:

Bedst udklædte

9- år

(D) Mathias Maths (9 år)
(K) Maria Nicolaisen (12 år)

Damer

(D) Inge-Lise Jappe
(K) Anja Markussen

Side 4

Foto Jørn Ishøi

5-8 år

(D) Frederik A Porta (7 år)
(K) Natasja Wollesen (8 år)

Herrer

(D) Brian Langtoft
(K) Esben Nicolaisen

Alle billederne fra Fastelavnsfesten i Egebjerg Fælleshus kan ses på hjemmesiden: www.egebjergklubben.dk/Billedgallerier/Fastelavn_2008.htm

Nu er det tid
til et besøg på
din planteskole
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Fælleshusets generalforsamling den 21. februar 2008
Lokalerne

Formandens beretning for 2007

Som sædvanligt blev gulvene renset og bonet i begge lokaler i sommer, og barlokalet fik så også en overhaling
igen mellem jul og nytår.
Lige før Sct. Hans blev Folkets Plads etableret. Det er det lille flisebelagte område ved cykelstativerne. Fliserne
blev sponsoreret af Erik Hagen. Tidspunktet var fint, for så kunne grillen stå sikkert og godt til Egebjergklubbens
midsommerfest.
Den årlige St. Rengøringsdag fandt sted i slutningen af oktober med en hel overvældende tilslutning fra interesseforeningerne og også nogle grundejerforeninger. Det ser ud til, at man har mere succes med en efterårssøndag end
med afholdelse om foråret. Alle gik til den med liv og sjæl, og som sædvanlig sluttede vi med en frokost, hvor vi
roste os selv og hinanden for veludført arbejde.
I forbindelse med rengøringen udenfor konstaterede vi, at mange betragtede parkeringspladsen og ikke mindst
risten under rampen som et stort askebæger. Nu har vi opsat 3 rigtige askebægre på ramperne, og så må vi se, om
det hjælper.
Vi har i flere år sloges med kommunen om renovering af lofterne. De bestående er faktisk ulovlige, har en repræsentant for ejendomsadministrationen udtalt for år tilbage. Da jeg hørte, at der var kommet ny chef i afdelingen,
nemlig en dame ved navn Birgit Jørgensen, bad jeg om et møde i huset. Hun var meget velvillig, men sagde dog,
at beløbet var så stort, at det skulle bevilges politisk. Og det er det så blevet nu.
Håndværkerne ville helst i gang med det samme, men det kunne ikke lade sig gøre, da der var så mange private
udlejninger. Nu ligger tidspunktet fast, og huset bliver lukket i uge 20 og 21. Interesseforeningerne og grundejerforeninger har fået besked, så de ikke planlægger noget i de uger.
Lofterne bliver lysegrå støjabsorberende plader. I bestyrelsen er der enighed om, at alle lamperne skal fornyes.
Trævæggen skal hvidpigmenteres, og de malede vægge får en opfrisker. Bordene kan slibes ned og males. Økonomien i det vender jeg tilbage til.

Gas og el-regninger

Hver måned går jeg herned og aflæser vores målere. I starten af januar 2008 sendte vi så en opgørelse til ejendomsadministrationen, hvor det er splittet op måned for måned. Priserne kan ses på Dongs hjemmeside, og de
svinger meget. Alligevel kom der nogle a conto regninger, som vi ikke mener at kunne bruge til noget som helst.
Lone havde heldigvis havde taget et referat, da hun og jeg for et år siden holdt møde med dem, så jeg afviste disse
regninger og sendte referatet til dem – igen. Men vi har ingen afklaring endnu. Hvis de accepterer vores udregning, bliver beløbet lidt mindre end budgetteret.

Økonomi i øvrigt

Vi havde jo håbet på, at grundejerforeningerne ville være lidt mere positive til at forhøje deres tilskud i både 2007
og 2008.
Så der var lidt panik i starten af året, da udlejningerne gik meget trægt, men pludselig kom der skred i den. Så vi
er heldigvis havnet på en meget større indtjening end budgetteret. En kombination af lejeforhøjelse og større antal
lejemål.
Alting stiger og således også vores husleje til kommunen. Det er nemlig indført i kontrakten, at den skal stige 3%
om året. Vi har netop haft møde med interesseforeningerne og varslet stigning på ca. 8%. Jeg vil benytte mig af
lejligheden til at takke Sportsklubben for deres ekstra tilskud i 2007.
Så nu håber vi, at grundejerforeningerne også vil spytte lidt mere i kassen. Jeg har hørt, at Egebjergklubben har
vedtaget at sponsorere et ret stort beløb, så vi har råd til at få gjort ordentligt i stand. Også i Fælleshuset er vi enige
om at bruge noget af formuen.

Hjemmesiden

Flere og flere benytter sig af hjemmesiden efterhånden, og rigtig mange printer en lejekontrakt ud, inden de kommer herned om torsdagen. Ud over det ligger der også en inventarliste, ordensregler, udlejningspriser og meget
andet.
Jeg vil gerne takke interesseforeningerne og grundejerforeningerne for assistance til St.Rengøringsdagen og endvidere takke grundejerforeningerne for den økonomiske støtte. Stor tak til Lis Folke, som er vores webmaster og
bl.a. sørger for at opdatere udlejningskalenderen på nettet en gang om ugen. Tak til Ole Bech, som aldrig er bleg
for at hjælpe med praktisk arbejde i huset. Og selvfølgelig tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets løb.

Tak til alle for året der gik.
Side 6

Fælleshusets generalforsamling
torsdag den 21. februar
Punkt 1: Valg af dirigent
Flemming Adrian blev valgt.
Punkt 2: Beretning fra Fælleshuset ved Jan Tegner
Se særskilt artikel på modsatte
side.
Punkt 3: Regnskab for Fælleshuset ved Thomas Seeberg
Thomas gennemgik driftsregnskab og status, som blev godkendt.
Jan Tegner gennemgik det daglige budget. Flemming Adrian havde et spørgsmål til regnskabet forventer Fælleshuset flere penge
fra grundejerforeningerne? Jan
svarede, at han ville anmode om,
at tilskuddet igen blev sat op til
kr. 50.00. I 2007 og 2008 har
beløbet kun været på kr. 40.00.
Renteindtægter kr. 1.200.00 er
for et halvt år.
Der blev spurgt om istandsættelsesbudgettet; kan det godkendes, når det ikke står i det samlede budget?
Thomas Seeberg udtrykte, at det
ville være rigtigst, hvis det havde
stået i budgettet og ikke særskilt.
Fælleshuset må dække beløbet
kr. 32.400.00, som istandsættelsebudgettet lyder på, af eget
overskud, tilskud fra Egebjergklubben og grundejerforeningerne.
Thomas Seeberg kunne samtidig
oplyse, at G/F Egebjerglund-Syd
gerne ville give et tilskud til

istandsættelsen af Fælleshuset,
men de ville ikke være ene om
det – der skulle også være andre
grundejerforeninger, som ville
gøre det samme.
Jan Tegner gennemgik herefter
budgettet for istandsættelsen.
Bent Kristensen foreslog, at udgifterne kunne afskrives over
f.eks. 6 år. Da vi ikke er skattepligtige, er dette ikke aktuelt.
Finn Jappe spurgte til foldedøren
– Jan oplyste, at han havde forhørt sig, og prisen ville komme
op på kr. 140.000.00.
Regnskabet blev godkendt med
ønsket om, at istandsættelsens
budget på kr. 32.400.00 blev
lagt over i det samlede budget
for 2008.
Punkt 4: Indkomne forslag
Kun forslag fra bestyrelsens side
som gik på vedtægtsændringer.
§ 5, 1. afsnit ændres til:
Foreningen drives af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der ved den årlige generalforsamling vælges for 1 år
ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 5, 2. afsnit. Bestyrelsesmedlemmerne skal vælges således, at ingen interesseforeningers bestyrelse
har flertal i Fælleshusets bestyrelse.
Hele afsnittet bortfalder.

§ 6 1. afsnit ændres til:
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i
forbindelse med Egebjergklubbens ordinære generalforsamling, og indvarsles senest 14 dage før ved
annoncering i Egebjergbladet.
Ændringerne blev vedtaget.
Punkt 5: Valg af bestyrelse
Thomas Seeberg ønskede at
stoppe efter 2 år i bestyrelsen. Svend Jensen blev valgt
ind i bestyrelsen. Den nye
bestyrelse består af:
Jan Tegner
Svend Jensen
Karen Heide
William Bierregaard
Bjørn Kraglund og
Erik Hagen.
Lis Folke fortsætter stadig
som webmaster.
Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Jytte Kraglund og Andreas
Abitz blev genvalgt som revisorer og Lene Jensen som
revisorsuppleant.
fortsættes …..

Gør noget godt for dig selv –
Zoneterapi & Massage styrker og forebygger
Inden for begge behandlingsformer
kan man opnå en positiv og gavnlig effekt
På kroppen og dermed ens velbefindende.

Ring for tidsbestiling
på 22 82 85 04
– også aften.

Jeg ser frem til at
byde dig velkommen.

Med venlig hilsen

Carin Simonsen

ZCD zoneterapeut /erhvervs- & idrætsmassør
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Fortsat fra side 7

Punkt 7: Eventuelt
Jan Tegner spurgte forsamlingen, om der var nogen, som ville hjælpe med at sætte huset i stand. Kommunens håndværkere går i gang
med loftet den 13. maj, og vi kan begynde at male i ugerne 22-2324-25-26. Ole Bech, Erik Hagen, Finn Jappe meldte sig straks til dette arbejde.

Fælleshusets
Regnskab år 2007
Indtægter
Interessforeninger
Grundejerforeninger
Privat udlejnng
LOF
Erstatning brækage
Renteindtægt
Udligning El/Varme
I alt

24.000
27.610
73.200
8.280
800
1.272
1.946
137.109

Udgifter
Husleje
El/varme
Container
Rengøring
Rengøringsartikler
Tilsyn & kørsel
Vedligeholdelse
DR + IT + tlf.
Fornyelse & ombyg
Møder
Kontorartikler
Gebyrer
Diverse
Forsikring
I alt
Overskud drift

38.192
28.000
8.595
17.219
10.798
2.500
4.744
2.535
1.744
1.146
290
512
425
1.125
117.825
19.284

Passiver
Forudbetalt leje
Kreditor

4.375
1.300

Afsatte beløb:
Husleje
15.900
Varme
28.000
Renovation
850
Rengøring
540
Tilsyn/kørsel 2.500

47.790

Egenkap. ol.ol.2007
Driftsoverskud 2007
Egenkap. 31.12.2007

23.220
19.284
42.504

Frank Aabaad foreslog, at der blev sat en liste op i Fælleshuset, hvor
interesserede kunne skrive sig på med navn, telefonnummer mm.
Ayoë Thürmer Jensen vil skrive et indlæg om dette i Egebjergbladets
aprilnummer.
Jan Tegner takkede de fremmødte og dirigenten for hans måde at
lede generalforsamlingen på, Thomas Seeberg for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Svend Jensen som indtræder i bestyrelsen.
Referent
Karen Heide

Badminton:
Vil du gerne spille, men har opgivet at finde
en banetime, der kan passe?
Så er der måske håb i næste sæson, hvor der synes at være udsigt til, at vi
kan bruge hallen om torsdagen kl. 1800-1900. Det vil være endeligt afgjort
inden for 2-3 måneder.
Da vi har haft en hel del henvendelser fra potentielle nye medlemmer, der
forgæves ledte efter en for dem egnet banetid, vil vi give nye medlemmer
1. prioritet til den nævnte time.
Skriv til post@egebjergsportsklub.dk eller ring til 6017 1953, hvis du er
interesseret.
Den nævnte banetime vil så blive optaget på
www.egebjergsportsklub.dk som de andre banetimer, men med et forbehold indtil det er endeligt afgjort, at timen er ”vores”.
Hvis vi får timen 1800-1900, er der mulighed for, at den forudgående time
fra kl. 1700 til 1800 kan ”følge med”; se hjemmesiden.
Henrik

HUSK
afslutningsturnering og fest
den 5. april!!
Indbydelsen er på vej ud til medlemmerne, og vil kunne ses på
www.egebjergsportsklub.dk
Henrik
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Egebjergklubbens generalforsamling den 21. februar 2008

E
gebjergklubben afholdt den årlige generalforsamling
torsdag den 21. februar og traditionen tro samme aften

som Fælleshuset. Se evt. den korte beskrivelse af de to
foreninger andetsteds i bladet. Nedenfor bringes et kort
resumé, idet referatet og formandens beretning kan ses i
deres fulde ordlyd på www.egebjergklubben.dk under
knappen Om klubben.

Valgene til bestyrelsen m.v. resulterede alle i genvalg:
Bestyrelsens sammensætning kan ses på
www.egebjergklubben.dk

D

er udspandt sig under punkt Eventuelt en længere
diskussion om det forhold, at Egebjergklubben traditionelt
- og i overensstemmelse med vedtægterne - ikke opererer
rik Hagen blev valgt som dirigent og konstaterede, at med et samlet budget for klubben, men alene for bladet og
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Fra formanfor de enkelte arrangementer. Der foretages en evaluering
dens beretning, der blev godkendt uden bemærkninger,
efter hvert nummer af bladet hhv. efter hvert arrangement.
kan nævnes:
Baggrunden herfor er, at der traditionelt har hersket store
usikkerheder omkring hele driften af Egebjergklubben (og
Klubbens arrangementer har haft en pæn tilslutning
Fælleshuset).
og giver et pænt økonomisk overskud. Eneste undtagelse Der blev heroverfor bl.a. peget på, at bladet er talerøret
herfra var Plante-/loppemarkedet, hvor der var ringe inte- over for beboerne og det, der skal ”sælge” Egebjergklubresse for loppemarkedet, der næppe gentages.
ben over for de nytilkomne og unge. Det er et attraktivt
blad, som har vist væsentlige forbedringer over året, og en
Samarbejdet mellem de to bydele i Egebjerg fungerer pris på 15 kr. pr. husstand for 10 numre om året forekomnu helt upåklageligt.
mer meget billigt, for billigt nærmest. Man kunne overveje,
at hæve den pris og lade det overskud, der herefter evenDer holdes en ”Bladspisning” torsdagen før
tuelt kunne opnås gennem annoncetegning etc., gå til
Egebjergbladet omdeles. Alle er velkomne til at spise
yderligere forbedringer af bladet og til tilskud til såvel
med; vi bestiller maden hos Egebjerggrillen.
klubbens øvrige aktiviteter som til Fælleshuset. ”Børnearrangementer” må f.eks. gerne give underskud, og der bør
jemmesiden søges løbende udbygget som bl.a. et
ikke opbygges en større egenkapital end nødvendigt.
opslagsværktøj for beboerne.
ormanden tilkendegav, at bestyrelsen positivt vil
ormanden, Lone Tegner, takkede alle, der støtter
overveje at udarbejde et samlet budget og lade de
klubben økonomisk, herunder især grundejerforeningerfremkomne synspunkter indgå i overvejelserne.
ne, og de beboere, der giver en hjælpende hånd ved arrangementer. Hun takkede Egebjerg Grillen for hjælp ved
er fremkom en del forskelllige synspunkter på
billetsalg til diverse arrangementer samt Flemming Adri- Egebjergbladets form og indhold, herunder spørgsmålet
an for billeder til opslagstavlen. Der var også en tak til
om farver. Det blev oplyst, at én farveside i ét nummer
Ayoë Thürmer, der har påtaget sig arbejdet med at laykoster ca. 1300 kr., og at bla-det har været inde i et
out’e bladet, og til Kirsten Seeberg, der har leveret nogle økonomisk ret ”turbulent” år.
flotte forsider.

E
*
*
*

H
F

F

D

K

assereren gennemgik regnskabet (overskud på
5.614 kr.), der blev godkendt.

D

irigenten sluttede generalforsamlingen ca. kl. 21.10
med at takke for god ro og orden.
Egebjergklubbens regnskab for 2007 næste side

Mangler du energi?

Så prøv Aloe Vera juice fra
Forever Living Products
- og mærk forskellen…
Mail til Info@4you-aloevera.dk

Eller ring 2282 8504

90 dages fuld tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage.
Årgang 40, nr. 3
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Undgå at få væggelus med hjem
fra rejsen

Væggelus er igen blevet mere almindelige i
danske hjem. De sniger sig med hjem fra ferien i udlandet.
Siden krigen har væggelusene næsten været udryddet i Danmark, men nu er de tilbage i de danske hjem, mener Statens
Skadedyrslaboratorium og skadedyrsfirmaerne.
En væggelus kan blive op til 1 cm lang.
Vi har næsten dagligt henvendelser fra folk, der har fået væggelus i
private hjem. Det er eskaleret meget inden for de seneste fire-fem
år, siger Michael Hougaard fra Chrisal Dansk Skadedyrsservice til
Jydske Vestkysten.
Problemet skyldes ifølge Michael Hougaard, at danskerne får de små
dyr med hjem fra hoteller i udlandet.

Yderligere informationer:

www.bolius.dk/viden/fakta/sikkerhed-og-sundhed/byggesikkerhed/veggelus

Side 10

Vinteren har ”snydt” os i år. Det betyder, at roserne allerede
skyder på livet løs… Rosengartneren Knud Pedersen fortalte i sidste uge
om, hvordan der skal rykkes lidt rundt på rosernes gødnings– og beskæringstidspunkter:
15.-20.marts beskæring med efterfølgende 1. gang gødning
(i stedet for slutningen af april). Til spørgsmålet, om den tidlige beskæring vil kunne skade roserne, ifald vi pludselig får en kold periode, beroligede han med, at nye skud kan tåle 7-8 frostgrader.
Og til spørgsmålet om hvilken slags gødning: NPK 20-2-8
Et andet godt råd er: Hold øje med Forsythia’en - når den blomstrer, er
det tid at beskære roser efter vinteren!

Grimaldi 2007

Annoncering i Egebjergbladet
Priser pr. indrykning

42,5 x 59 mm

90 kr.

42,5 x 122 mm

170 kr.

88 x 59 mm

170 kr.

88 x 122 mm

300 kr.

85 x 180 mm (1/3 side)

400 kr.

122 x 180 mm (½ side)

450 kr.

1 helside

600 kr.

Henvendelse til redaktionen:
tlf. 44 65 13 91
eller mail: bladet@egebjergklubben.dk
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Grundejerforeningen Egebjerglund Syd
holder generalforsamling
torsdag den 27. marts 2008
i henhold til lovene.
Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydelse, der
sammen med øvrigt materiale vil kunne ses på
www.egebjerglund-syd.dk
efterhånden som det foreligger.

Egebjerg billardklub søger flere
aktive medlemmer.

Har du ikke modtaget din indbydelse i begyndelsen
af marts, så skriv til
post@egebjerglund-syd.dk

Du kan læse lidt mere om os her
http://www.egebjergbillardklub.dk/

eller ring til 60171953.
Bestyrelsen

Spilletiderne er mandag-onsdag
kl. 1900-2400.
Du kan ringe og få mere at vide af
formanden, Flemming Peters, på
tlf. 4466 0904.
Flemming

Fra dengang der var vintre til...

Egebjerg Sportsklub

NU, HVOR VINTEREN ER PÅ SIT HØJESTE, må jeg hellere afsløre følgende oplevelse om manden, der var så bange for at
blive kørt over.
Her i den mørke tid havde han simpelthen refleksbrikker hængende overalt på
tøjet. Til sidst gik han så vidt, at han gik rundt i hvidt
regntøj og med hvide gummistøvler. Da han stadig
følte sig nervøs, købte han sig også en hvid tophue,
som han trak godt ned over hovedet,
og så købte han sig endelig et par skinnende
hvide vinyl-handsker...hvorefter han blev mejet ned
af en sneplov…

Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd

Egebjergnettet

HJÆLP!
Email-adresselisterne er gået lidt i koks!
Som sekretær for ovennævnte tre foreninger vedligeholder jeg nogle ”mailing-lister”, som lejlighedsvis
benyttes til hurtig og, ikke mindst, billig kommunikation til medlemmerne.
Disse lister er nu blevet lidt beskadiget efter flere PC-nedbrud.
Hertil kommer, at nogle af de tilbageværende adresser ikke ”virker” mere, måske fordi vedkommende har
fået en anden emailadresse, f.eks. i forbindelse med skift af leverandør.
Derfor

1) Er du medlem af én eller flere af de tre foreninger, og
2) Har du ikke modtaget nogen email fra foreningen/undertegnede i de seneste
ca. tre måneder

Så vil jeg meget gerne have en email med din aktuelle emailadresse til foreningens emailadresse eller til
n@henrikjensen.dk med dit/jeres fulde navn og postadresse; sidstnævnte af hensyn til, at der oftere og
oftere er flere navnesammenfald.
På forhånd tak
Henrik Jensen

