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Tilbudene står i kø 
 
Takket være de mange tryksager fra diverse oplys-
ningsforbund som er dumpet ned i postkassen de sidste 
fjorten dage, er det de færreste læsere der er i tvivl om, 
at det er nu man skal melde sig til, eller endnu bedre, 
melde sig ind. Her følger listen over interesseforenin-
gerne i Egebjerg, og jeg tør næsten garantere, at de alle 
sammen, eller næsten alle sammen, har plads til et par 
medlemmer mere. 
 Egebjerg Gourmet klub 
V/ Birgitta Østergaard 
Kastebjergvej 20A Tlf.: 44 64 66 63 
 Egebjerg Billardklub 
V/ Flemming Peters 
Pæremosevej 53 Tlf.: 44 66 09 04 
 Egebjerg Bridgeklub 
V/ Dan Bartholdy 
Kastebjergvej 36 Tlf.: 44 66 07 30 
 Eftermiddagsklubben 
V/ Flemming Adrian 
Kærvænget 7 Tlf.: 44 97 55 07 
 Egebjerg og Omegns 
Ølbrygger&Vinmagerlav 
V/ Thomas Seeberg 
Pæremosevej 9 Tlf.: 44 65 13 91 
 Kulturhistorisk Selskab 
for Egebjerg og Omegn 
V/ Per W. Johansson 
Bøndermosevej 9 Tlf.: 44 97 27 38 
 Egebjerg Sportsklub 
V/ Frank Aabaad 
Pilehøjvej 35 Tlf.: 44 68 64 68 
 Egebjergklubben 
V/ Lone Tegner 
Dyndsagervej 6 Tlf.: 44 97 59 43 
 Blomstervennerne 
V/ Elise Quorttrup 
Rydtoften 38 Tlf.: 44 97 24 20 
 Egebjerg Ældreidræt & Stavgang 
V/ Lise Riise 
Agernskrænten 58 Tlf. 44 66 12 62 

 Fællesvirket 
V/ Ole Andersen 
Agernskrænten 1 1. th. Tlf. 44 66 50 52 

 
   

Beboerannonce 
Brugte havefliser ønskes 
Jeg mangler 9 sekskantede havefliser, diameter 30,5 
cm. Har du fliser liggende, som du gerne vil af 
med, så kontakt Ulla Barfod, Bøndermosevej 1, tlf.: 
44 68 70 48 

 

 

Mail til Redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk 
Deadline for næste nummer: den 8. september kl. 12 
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Forslag til at forbedre 
trafiksikkerheden i 
Egebjergområdet. 
 
Grundejerforeningen Egebjerglund 
Syd skrev den 24.10.2006 til kom-
munen om en tiltrængt forbedring af 
trafiksikkerheden i området ved 
etablering af et såkaldt 40 km/t om-
råde. 
 
Sommeren over har trafiksikkerhe-
den været drøftet mellem grundejer-
foreningerne i Egebjerg, også i Fæl-
lesudvalget, der imidlertid har afstået 
fra at forestå henvendelsen. 
 
Resultatet er blevet, at følgende 
grundejerforeninger i skrivende 
stund er i færd med at afsende et 
brev, hvor man indtrængende appel-
lerer til kommunen om at give indfø-
relsen af et såkaldt 40 km/t- område 
dækkende vejene inden for vore for-
eningers område meget høj prioritet: 
 
 Egebjerhøj 
 Egebjerglund-Nord 
 Egebjerglund-Syd 
 Egekrogen 
 Skovbo 
 
Når brevet er afsendt, vil det kunne 
læses på www.egebjerglund-syd.dk 
Så når bladet udkommer, kan det 
findes der. 
 
 Thomas Seeberg  
 

Sankt Hans 2008  
Tekst: Anders Paludan 
Fotos: Jens Gade 

Selvom det var en mandag og strid 
blæst, mødte 52 voksne og en del 
børn op til Egebjergklubbens årlige 
grillmiddag.  Mange kom i god tid 
og blev forsynet i baren, og da gril-
len var varm, blev der trængsel med 
at tilberede maden. Vi havde et par 
rigtig hyggelige timer, indtil vi ved 
21-tiden begyndte at sive ned til 
Teglværkssøen, hvor vores borgme-

ster for en gangs skyld var kommet i 
modvind, men behændigt fik manøv-
reret sig rundt, så de fleste trods blæ-
sten kunne høre fra borgmesteren 
selv, hvor godt det faktisk går i Bal-
lerup. Med hjælp fra nogle gasbræn-
dere kom der da også ild i bålet. 
Egebjergklubben holdt jo længe 
åbent, så da folk var blevet godt gen-
nemblæste nede på marken, var der 
mange, der lige gjorde et stop i baren 
på vej hjem. Men det var jo mandag, 
så ved midnatstid lukkede vi de sid-
ste gæster ud efter en dejlig aften.  
God sommer. 
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GADESPEJLET 
Tekst og foto Erik Hagen 

Det vil sikkert være de fleste be-
kendt, at der er sket ting og sager på 
Egebjergvej. I marts måned blev 
ejendommen på nr. 82 revet ned. 
Årsagen skulle efter sigende være, at 
der var skimmelsvamp i hele huset. 
Det  var, efter mine oplysninger, op-
ført på noget opfyld, der var blevet 
udlagt i forbindelse med tørlægnin-
gen af ”Fru Thomsens Sø”. Da der 
var fuld kælder under hele huset, og 

man ikke ønskede at bevare denne,  
krævede det enorme mængder af 
stabilgrus. Hver dag i en uge kom 
den ene store lastbil efter den anden 
med grus. Imens gik der en mand  fra 
morgen til aften med en vibrator for 
at komprimere alt det tilkørte grus. 
Det var en meget støjende periode. 
Nu ligger der et træhus, og i skriven-
de stund er håndværkerne i gang 
med det sidste indendørs. Til næste 

år bliver det sikkert haven, der skal 
under behandling. Det bliver spæn-
dende at følge. 
Der er sket mere endnu. En gang i 
juni måned kom et par kommunale 
mænd fra ”Vej og Park” og fjernede 
et par skilte. Nu er det, efter mere 
end 25 års forbud, igen blevet tilladt 
at parkere i begge sider af Egebjerg-
vej. Parkeringsforbudet blev oprin-
deligt indført på foranledning af HT, 
som havde problemer med at komme 
igennem Egebjergvej på strækningen 
over for den daværende købmands-
forretning. Kaj Christensen havde en 
god forretning, og det var hans kun-
der, der spærrede for gennemkørslen. 
Det er nu mange år siden, Kaj solgte, 
og det er i det hele taget meget lang 
tid siden, at parkeringsforbudet ud 
for husnumrene fra 85 til og med 97 
tjente noget formål. 
For godt to år siden bragte Finn Jap-
pe emnet på bane. Han skrev et åbent 
brev her i bladet, stilet til Lise Lyck, 
formand for grundejerforeningen 
Pilehøj, og i hvilken skiltene var op-
sat. Finn argumenterede for ophæ-
velsen af forbudet, men talte tilsyne-
ladende for døve øren. Lise Lyck 
svarede følgende: 

Kære Finn 
Vi kom af med parkeringerne på 
Syvendehusvej efter en del arbej-
de. Det er ikke godt med parke-
ringer på Egebjergvej af sikker-
hedsmæssige årsager. 
Vh   Lise Lyck 

Jeg brugte ordet ”tilsyneladende”, 
for når nu kommunens folk har fjer-
net skiltene, to år efter at vi skrev om 
problematikken, kunne man godt, i 
hvert fald her på ”bladet”, få den 
tanke, at det bliver læst på rådhuset, 
og så var det jo ikke helt forgæves at 
skrive lidt om emnet. 

Til slut skal bare nævnes, at der nu er 
ved at blive gjort forarbejder til de 
nye kantsten. Så er det slut med de 
afrundede kanter mellem kørebane 
og fortov. Lad os håbe, ikke mindst 
for dem som jævnligt cykler på 
Egebjergvej, at hele projektet slutter 
af med, at der kommer et nyt lag as-
falt på kørebanen.  
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Tak til håndværkerne 
Som formand for en af de foreninger 
der benytter Egebjerg Fælleshus 
mest, vil jeg hermed  rose 
”håndværkerne” for det flotte resul-
tat, der er kommet ud af Fælleshusets 
istandsættelse. Lokalerne fremstår 
meget lyse og indbydende nu, både i 
dagslys og ved elektrisk belysning.  
Håndværkergruppen har simpelt hen 
knoklet hen over sommeren for at få 
projektet færdigt inden for de perio-
der, hvor der ikke har været udlej-
ning eller andre aktiviteter. 
Erik Hagen, Ole Bech og Jan Tegner 
har været de bærende kræfter, men 
også Ib Mørk og Frank Aabaad har 
været meget hjælpsomme, specielt 
hvad angår opsætning af de nye lam-
per og det elektriske i al almindelig-
hed. Ikke mindst da Jan blev syg og 

røg på hospitalet midt i det hele. 
Hvor er det flot at de herrer har brugt 
en del af den solrige sommer på at 
male, snedkerere, sætte lamper op, 
rydde op, gøre rent, bone gulv, vaske 
gardiner og hvad der ellers har været, 
for at vi andre kan høste resultatet. 
Ud over det praktiske arbejde er der 
gået en masse forud med at se på 
lamper mv., indhente priser og selv-
følgelig købe materialer. Projektet 
skulle ikke være dyrere end højst 
nødvendigt, men der har heldigvis 
været god hjælp at hente på internet-
tet. 
Måske er det ikke helt efter traditio-
nerne at rose sin egen mand, men 
også han har ærlig fortjent det. At 
jeg så helt personligt har været irrite-
ret over, at så få ville give en hjæl-
pende hånd, er en helt anden snak. 
Jeg har dog prøvet at hjælpe så godt 

jeg kunne, bl.a. kørt med ud og se på 
lamper, nye glas og en ny opvaske-
maskine, da den gamle absolut skulle 
”stå” helt af midt i det hele. Man kan 
faktisk godt bruge mange dage på 
finde ud af hvad der skal indkøbes af 
den slags ting - økonomien og bru-
gen taget i betragtning. 
Mon ikke Fælleshusets bestyrelse 
selv skriver lidt nærmere om hvad 
der er blevet gjort og måske også lidt 
om økonomien i det hele, når de sid-
ste småting er faldet på plads. Vi må 
så senere finde ud af, hvordan udgif-
terne skal fordeles Fælleshuset og 
Egebjergklubben imellem. Heldigvis 
har en del grundejerforeninger ydet 
ekstra økonomisk tilskud, hvilket 
selvfølgelig har hjulpet noget. 
 
Tak for indsatsen til de flittige 
håndværkere. 
 
Lone Tegner 
Formand for Egebjergklubben 
 
FOTO: Erik Hagen 
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GRENE OG 
UKRUDT 

-DET ER TID TIL BE-
SKÆRING 

 

Om sommeren kan grene og ukrudt 
gøre det vanskeligt at færdes på veje, 
stier og fortove, som af hensyn til 
trafiksikkerheden skal kunne bruges 
i deres fulde bredde. 

Grene 
Beplantning langs med veje, stier og 
fortove skal af grundejeren klippes 
og beskæres, så der bliver en fri høj-
de over kørebanen på mindst 4 m og 
over fortove og cykelstier på mindst 
2,50 m. 

Grene som vokser ud omkring gade-
lygter skal beskæres sådan, at lyset 
kan spredes optimalt. Hvis man bor 
på en hjørneejendom med dårlige 
oversigtsforhold, må træer og buske 
omkring hjørnet kun være en meter 
høje, så man kan se over dem, inden 
man svinger ud fra vejen. Træer og 
hække skal beskæres helt ind til skel-

linien, så færdsel forbi ejendom-
men kan foregå uhindret. 

Som hovedregel befinder skel-
linien sig oftest ca. 30 cm 

bag fortovets inderste 
flisekant eller bag even-
tuelle lysmaster. 
Hvis ny hæk skal plantes 
ved offentligt areal eller 
vej, skal den placeres 
mindst 30 cm bag skel-
linien, så den ikke senere 
gror ud over skel. 
 
Ukrudt 
Som grundejer har du 
pligt til at holde fortovet 

rent for ukrudt og andet. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget 
at henstille til grundejerne at fjerne 
ukrudtet ved håndkraft og i videst 
muligt omfang undgå at bruge kemi-
ske ukrudtsbekæmpelsesmidler. 
De nævnte bestemmelser er omfattet 
af Ballerup Kommunes regulativ for 
ren- og vedligeholdelse af veje og 
stier. 
Hvis grundejeren ikke selv sørger for 
beskæring, ukrudtsbekæmpelse og 
renholdelse, vil arbejdet i henhold til 

lov om offentlige veje, kunne udføres 
ved kommunens foranstaltning for 
ejerens regning. 

Oplagring på vej og fortov 
Du må ikke oplagres byggemateria-
ler eller andet på vej eller fortov 
uden vejmyndighedens tilladelse. 
 

   

 

Badminton:     NYT!! 
 
Så er det nye adgangskontrolsystem 
til Egebjerghallen taget i brug. 
 
Se meget mere på 
www.egebjergsportsklub.dk 
 
Du kan også skrive til 
post@egebjergsportsklub.dk eller 
ringe til 6017 1953 for at få mere at 
vide. 
 
Der skulle være en adgangsbrik til én 
af spillerne på hver bane/hold. Tjek 
med dine medspillere, at én af Jer 
har en brik, så I kan komme ind i 
hallen, når I skal spille.  
 

Henrik 
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LÆNGE LEVE OPTIMISMEN 
I maj-nummeret 1978 var denne lille 
notits. 

 
 
Som det ses af ovenstående billede, 
var der hold i optimismen. At de træ-
er er mere end 30 år gamle er godt 

nok svært at se, men det er heldigvis 
ikke alt der gror lige hurtigt. 
Vedkommendes ønske om, at andre 
også plantede nogle træer, er ligele-
des gået i opfyldelse. Både grund-
ejerforeningen Aagesdal og ligeledes 
Pilehøj har fået plantet træer i forbin-
delse med foreningernes runde fød-
selsdage. EH 

   

NY REDAKTION 
Fra og med dette nummer er der 
kommet ny redakt ion på Ege-
bjergbladet .  Nye koste fejer om 
ikke bedre så anderledes, og vi vil 
prøve, begrænset som det natur-
ligvis er, at lave lidt om på bladet. 
Bladet er jo talerør for Egebjerg-
beboere, og det skal  det  selv-
følgelig bl ive ved med at  være. 

Det netop skrevne skal opfattes 

som en kraftig opfordring til alle 
i Egebjerg til at bruge bladet som 
talerør, både i stort som småt. Husk 
bladet bliver også læst på Råd-
huset, både af de folkevalgte og af 
embedsmændene. 

Som redaktør har man mange 
jobs, jeg er selv mest for det tekni-
ske, men der er så meget andet, der 
også skal gøres. Ordet redaktør indi-
kerer, at der skal redigeres: Sorteres, 
censureres og andet af samme skuf-
fe, men det er ikke det ordet bety-
der på Egebjergbladets redaktion. 

Redaktørens job er at tælle, hvor 
mange sider annoncer der er, 
hvor meget stof der er indkom-
met, og så ellers gå i gang med at 
skrive et vist antal sider artikler. 
Det kan være lidt af et arbejde, 
derfor vil jeg nok engang opfor-
dre alle til at skrive noget i bla-
det. Om ræven i soveværelset, om 
børneinstitutionerne og m.m., du kan 
sikkert selv finde på mere. 

Med håbet om, at mange vil tage 
handsken op og skrive i bladet, vil 
jeg læne mig tilbage i stolen og ny-
de, hvordan læserne benytter sig af 
det frie ord. 

Erik Hagen 

Ovenstående stod at læse i april-
nummeret 1989. Det var da anden 
gang jeg afløste Finn Jappe på po-
sten som redaktør, så nu er det tredie 
gang jeg vil prøve at udfylde plad-
sen.  

Det jeg skrev i 1989 gælder stadig, 
så bare klø på og skriv til bladet. 

Med venlig hilsen og på forhånd tak 
for kommende indlæg. EH 
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Puslebord i Fælleshuset 
Tidligere har det været lidt besvær-
ligt at skifte de små. Ofte foregik 
skiftet inde i samme lokale, hvor 
maden stod. Nok ikke så hygiejnisk. 
Fælleshuset har derfor installeret et 
puslebord på dametoilettet, så ble-
skift kan foregå lidt lettere. Tilbehør 
– såsom underlag, vaskeklude m.v. – 
skal man selv medbringe. 
Det skal understreges, at det er bru-
gernes (småbørnsforældrenes) pligt 
at gøre bordet rent samt smide bleer 
osv. ud. Det er vigtigt, at især bleer 
ikke bare bliver smidt i affaldskur-
ven, men bliver smidt ud i affalds-
containeren. 
 
Jan Tegner 
 

   
 

Mændene svinger kost og 
spand i Fælleshuset 
Jeg kom tilfældigt forbi Fælleshu-
set en hverdag og kunne ikke for-
stå, hvad der foregik inde i huset.  
Solen skinnede fra en skyfri him-
mel, så hvem kunne finde på at 
tilbringe en dejlig dag indendørs? 
Det var Jan, Erik H., Ole, Frank, 
Ib, Bjørn og William, som var i 
gang med oprydning/rengøring 
efter de håndværkere, der havde 
foretaget restaurering af Fælles-
huset. 
Hvis jeg havde en hat, ville jeg 
tage den af for de få, som knokler 
en vis legemsdel ud af bukserne, 
for at de mange kan få glæde af 
det Fælleshus, vi alle har glæde 
af. 
Anita Mørk 

Kunst- og hobbyudstilling i Glashuset 
d. 20-21. september 
Hvert andet år afholder Egebjerg kunstforening udstilling af egne 
værker. 

I år har foreningen besluttet at invitere ikkemedlemmer til at udstille 
hobbyting, sammen med foreningens medlemmer. 

”Vi tror vi kan få en rigtig spændende udstilling op at stå” siger for-
eningens kasserer Esther til  Egebjergbladet. 

De af foreningens medlemmer og andre der ønsker at udstille i week-
enden d. 20 – 21. september skal henvende sig om indlevering til ud-
stillingen inden den 17. september kl. 17:00 til 

Esther Hansen 
Tlf. 44 65 15 15 
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 Generalforsamling i Aagesdal – 
en replik. 
 
 I seneste ”Egebjerg-blad” juni/juli 
2008, fremstår et indlæg af Hans 
Christensen, der offentliggør et 
”referat” af en nylig afholdt General-
forsamling i Aagesdal Grundejerfor-
ening.  I tilslutning hertil, er der 
imidlertid et indlæg af et af forenin-
gens bestyrelsesmedlemmer, der ta-
ger afstand fra dets indhold!!  Det 
skærper nysgerrigheden. 
 
 Hans Christensen (fortsat formand 
for foreningen!!) demonstrerer her et 
skole eksempel på, hvad i tidens 
sprogbrug betegnes som: ”selektiv 
hukommelse”.  For ikke så mange 
år tilbage, anvendtes en mere kon-
tant, rammende og beskrivende ud-
tryksform. 
 
 Formanden fortier aldeles, at der til 
nævnte Generalforsamling – retti-
digt - var indleveret 10 (skriver ti) 
motiverede forslag til behandling 
herpå, og med ønsket efterfølgende 
om skriftlig afstemning.   
Disse forslag var ikke udsendt for-

ud til foreningens medlemmer el-
ler forefandtes ved Generalfor-
samlingen. Foreningens medlem-
mer anede ikke deres eksistens!!!  
Flere af de fremsatte medlemsfor-
slag, ville gå imod Bestyrelsen, - 
hvis vedtaget.  
Det ville måske derfor være ”uprak-
tisk” hvis andre end de sædvanlige 
mødte til generalforsamlingen? 
 
 Man har øjensynlig ikke tidligere 
interesseret sig for en opgørelse af 
fremmødte stemmeberettigede?  
Kraftig insisteren på en sådan med-
førte, at en adresseliste cirkulerede; ” 
Så kunne man selv krydse sig af”, 
som det blev sagt.  Det siger sig selv, 
at dette ikke er en kvalificeret opgø-
relse.  Tallet blev oplyst til 26 stem-
meberettigede, heraf 5 bestyrelses-
medlemmer.  Ikke noget impone-
rende tal i en forening med 117 
medlemmer, - men hvem har lyst til 
at komme til en Generalforsamling, 
når der ikke forud er orienteret om 
noget særligt? Stemmeoptællere blev 
ikke udpeget. Efterfølgende afstem-
ninger opgør tal mellem 23 og 28!!! 
oplyst i det udsendte referat. 

Formandens ”oplysning” om med-
lemmernes ”markante ønske ved de 
seneste års generalforsamlinger” kan 
ikke bekræftes. 
 
 Idyllen som formanden beskriver, er 
svær at erindre.  På væsentlige og 
afgørende punkter, var generalfor-
samlingen uskøn og rodet, præget af 
en ”kaotisk debat”, hvilket det ud-
sendte referat bekræfter. Der burde 
være indkaldt til en Ekstraordinær 
Generalforsamling!!  
Medlem nr. 108. 
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SSP Familiemarked 2008 søndag den 14. september kl. 1100-1500 
 
 Igen i år afholder den lokale SSP gruppe et stort familiemarked Mellem Murene i Bygaden.  
Der vil være forskellig underholdning især for børn og unge: Hoppepude, lokale bands, besøg 
af Falck og Politi med biler/motorcykler og andre indslag, og der vil være salg af popcorn, pøl-
ser/brød og is m.m.  
Mellem Murene vil der også være et lokalt Loppemarked, hvor alle kan købe sig til en stade-
plads og herfra sælge sine ”lopperier” – se nærmere nedenfor under Information.    
 
 Hele programmet er ikke på plads endnu, men du kan følge med på Fællesvirkets hjemme-
side efterhånden som arrangementet skrider frem.  
 
 Vi glæder os til at se jer igen i år.  
 
 Den lokale SSP gruppe.  

PS: 
Under henvisning til indlægget i Egebjerg Bladet/juni 2008 (bagsiden) kan oplyses, at vi forsat 
mangler frivillige hjælpere på selve dagen. 
Friske frivillige hjælpere bedes henvende sig til:  Hans Christensen, tlf. 44976048, mail: 
hans.bal@get2net.dk 
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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 septem-
ber 1969 til stiftelsen af "Beboer-
foreningen Egebjergklubben". 
Den gan g,  so m nu ,  va r  fo r må-
le t  a t  skabe  muligheder for akti-
viteter for børn og unge samt formid-
le kontakt medlem beboere i det 
"gamle" Egebjergkvarter ved etable-
ring af møder, undervisning og fri-
tidsbeskæftigelse. 
Alle beboere i kvarteret er automa-
tisk medlem af Egebjergklubben. 
Med "kvarteret" menes de 10 grund-
ejerforeningsområder, som ligger i 
det område vi i kommunen kalder 
Egebjerg. Det koster ikke noget at 
"være medlem". Det er et uforplig-

tende medlemskab, hvis tilbud om 
aktiviteter man kan tage imod i det 
omfang, det passer en. 
Og som det ses af formålsparagraf-
fen er klubben ikke involveret i sa-
ger, som hører under grundejerfore-
ningerne. 

Hvor holder vi til? 
Efter mange års renden på dørene 
hos kommunen lykkedes det i 1980 
at få vore egne lokaler, som vi di-
sponerer over 24 timer i døgnet. Lo-
kalerne er indrettet i den gamle 
Egebjergskole 
(pavillon-bygningerne) Agernhaven 
8 ved Nordbuen. 
Og om ikke det også satte gang i 
endnu flere klubaktiviteter: Der blev 
stiftet en bridgeklub, en billardklub 
og et øl&vinlav. Sportsklubben 
havde set  dagens  lys  før  vi  
fik  vore egne faciliteter, men for-
uden de klubber og foreninger der så 
dagens lys, umiddelbart efter, at 
Egebjergklubben fik egne lokaler, 
er der kommet flere til siden. 
Og klublokalene blev også ramme 
om det permanen te  "mødes ted"  
( fo rum)  fo r  beboere  hver  
torsdag aften, hvor man kan fal-
de indenfor og få en ø1, vand og 
vin, spille kort, terninger, dart el-

ler andet tidsfordriv eller blot slå en 
sludder af. 
 
Hvad laver man i klubben? 
De fleste beboere kender bedst 
klubbens "ansigt" fra Egebjerg-
bladet. Dette udsendes 10 gange 
om året til samtlige husstande og 
fortæller om klubbens kommen-
de aktiviteter og bringer nyt om 
afholdte arrangementer. Herud-
over er bladet forum for meninger 
og meddelelser, orientering om kom-
munale forhold m.v. 
Et særligt kapitel står sports-
klubben for. Den har den største 
samlede aktivitet og har så 
mange udøvere, at man har samlet 
sig i sin egen "organisation" med 
bestyrelse m.v. Alle kvarterets 
sportslige aktiviteter udgår fra denne 
del af klubben. 
 
Hvordan hænger økonomien sam-
men? 
Bortset fra bidrag fra grundejer-
foreningerne, som blandt andet er 
støtte til Egebjergbladet, har klubben 
kun de midler , som indtjenes 
ved egne arrangementer.  Og 
det  er  l idt  af  en balancekunst .  
Egebjergbladet koster jo en del, 
og annonceindtægterne dækker 
ikke udgifterne. Arrangementerne 
skulle gerne være så billige, at vi 
fortsat kan skabe god underhold-
ning 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  s tort  
arbejde i  deres fritid. Bestyrel-
sen på 8 M/K-er og 5 supplean-
ter er naturligvis kærnen i dette 
arbejde, men der er mange an-
dre, der giver en hånd med. Og 
de har alle det til fælles, at de synes, 
det er sjovt. 
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