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”A-HOLDET” med Jørgen Artby i spidsen fik det virkelig til at swinge, da 

Egebjergklubben fejrede sit 40 års jubilæum. Læs om den vellykkede fest 

og se flere billeder inde i bladet. 

VÆLGERMØDE DEN 29. OKTOBER 

BANKO DEN 5. NOVEMBER 

JULEHYGGE DEN. 3. DECEMBER 
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Besøg Bodils miniMuseum 
Søndag d. 18. oktober kl. 12-15. 
Pris 10 kr. Der er kage og kaffe/te/eller saft. 

Kom og hør om gamle dage. Se og rør ved tingene. Vask tøj på vaskebræt. 

Og meget mere. 

Der er også mulighed for at købe småting. 

Adresse: Pilehøjvej 22 

 

 

Lejekontrakten er i hus. 

Vi har nu modtaget den nye lejekontrakt med kommunen gældende fra 1. 

november. Den er på 3 år denne gang, men stort set uændret, ikke mindst 

med hensyn til huslejens størrelse. 

Det vil så sige, at vi stadig kan disponere over lokalerne til brug for grund-

ejerforeninger, interesseforeninger samt til privat udlejning. Specielt sidst-

nævnte kræver dog, at vi finder en ny tilsynsførende – se andetsteds i bla-

det – for uden lejeindtægter fra private kan økonomien ikke hænge sam-

men. 

Egebjergklubben/Fælleshuset 

Okt. 25. GourmetklubbenOkt. 25. GourmetklubbenOkt. 25. GourmetklubbenOkt. 25. Gourmetklubben    
         29. Valgaften         29. Valgaften         29. Valgaften         29. Valgaften    
    
Nov.   2. BlomstervennerneNov.   2. BlomstervennerneNov.   2. BlomstervennerneNov.   2. Blomstervennerne    
           3. Seniorklubben           3. Seniorklubben           3. Seniorklubben           3. Seniorklubben    
           5. BANKO           5. BANKO           5. BANKO           5. BANKO    
           6. FÆLLESVIRKET           6. FÆLLESVIRKET           6. FÆLLESVIRKET           6. FÆLLESVIRKET    
           7. Sportsklubben           7. Sportsklubben           7. Sportsklubben           7. Sportsklubben    
         20./21./22. JULESTUE         20./21./22. JULESTUE         20./21./22. JULESTUE         20./21./22. JULESTUE    
         23. ØL&Vinmagerlavet         23. ØL&Vinmagerlavet         23. ØL&Vinmagerlavet         23. ØL&Vinmagerlavet    
         27. Billardklubben         27. Billardklubben         27. Billardklubben         27. Billardklubben    
    
Dec.     1. SeniorklubbenDec.     1. SeniorklubbenDec.     1. SeniorklubbenDec.     1. Seniorklubben    
           3. JULEHYGGE           3. JULEHYGGE           3. JULEHYGGE           3. JULEHYGGE    
           7. Blomstervennerne           7. Blomstervennerne           7. Blomstervennerne           7. Blomstervennerne    
          10. Sidste Torsdagstræf          10. Sidste Torsdagstræf          10. Sidste Torsdagstræf          10. Sidste Torsdagstræf    

Næste deadline den 3. nov. Kl. 12 
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VÆLGERMØDEVÆLGERMØDEVÆLGERMØDEVÆLGERMØDE    
Torsdag den 29. oktober klokken 19.30 afholder EGEBJERG-

KLUBBEN og FÆLLESVIRKET vælgermøde i Egebjerg 

Fælleshus, Agernhaven 8. Vi har inviteret toppolitikere fra de 

partier, der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, så mød: 

Ove Dalsgaard (A) 

Jørgen Bragge (B) 

Karsten Kriegel (C) 

Birte Kramhøft (F) 

Jarne Rasmussen (O) 

Kåre Harder Olesen (V) 

Først får de hver 3 minutter til et oplæg til alle de fremmødte. Deref-

ter bliver de fordelt ved hver sit bord, hvor der bliver 15-20 minutter 

til at besvare spørgsmål og komme med uddybende udsagn. 

Derefter flytter politikerne til det næste bord, indtil de har været ved alle 

borde. Til sidst får de hver 2 minutter til afsluttende bemærkninger. 

Der er mulighed for at købe vand, øl og vin til rimelige priser. 
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 EGEBJERGKLUBBENS  
40 ÅRS JUBILÆUM 
 
Sikke en fest bestyrelsen havde 

arrangeret for de vel 125 deltage-

re. Mere vellykket kunne det ikke 

være. Taler med indhold, en vel-

oplagt ”sprechstallmeister” med 

humor, veltillavet mad og pænt 

anstillet buffet, det hele dannede 

baggrund for et veloplagt publi-

kum. Ud fra en historisk bag-

grund synes jeg, som deltager ved 

stiftelsen af klubben, at den 

egentlige initiativtager, Holger 

Knudby, som desværre døde i en 

alder af 41 år, burde være nævnt. 

Han ville bestemt have frydet sig 

over, at der stadig var liv i klub-

ben. 

Han skrev - til en senere lejlighed 

- en ”hymne” til kvarterets pris, 

som jeg synes fortjener en gengi-

velse. 

Nu skal dette ikke udarte til et 

mødereferat, men det skal med, at 

det efterfølgende bal var prikken 

over i´et. Jørgen Artby kunne 

som kapelmeister, sammen med 

de øvrige musikere, sætte gang i 

dansen. Gulvet var fuldt besat og 

humøret var højt såvel hos musi-

kere som hos publikum. 

P.E.T. 
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Banko 

afholder Egebjergklubben det årli-

ge bankospil. 

Det plejer at være en rigtig hygge-

lig familieaften, hvor også børnene 

kan følge med, da det hele foregår i 

et stille og roligt tempo. 

Der er gevinst ved 1 række, 2 ræk-

ker og ved fuld plade. Præmierne 

er meget flotte, og der er masser af 

små sidegevinster. Der er nemlig 

ikke lagt op til, at arrangementet 

skal give overskud. 

Vi spiller 7 spil med en lille pause 

efter 4. spil, hvor vi sælger et ring-

lotteri - også med flotte præmier. 

Baren har åbent hele aftenen med 

salg af vand, øl, vin og kaffe til 

små priser. 

Vi starter som sagt spillet kl. 19.30, 

men dørene åbnes kl. 19. Der plejer 

at være rift om pladserne, så kom i 

god tid. 

Vi tilstræber at slutte ved 22-tiden, 

så de kære poder kan komme i 

seng i rimelig tid. 

Rygere henvises til baren i pausen 

eller under åben himmel, så ingen 

bør blive hjemme ved tanken om 

meget tobaksrøg. 

Det foregår som sædvanligt i Ege-

bjerg Fælleshus, Agernhaven 8 og 

alle er velkomne. 

 

På Egebjergklubbens vegne 

Lone Tegner 

Torsdag den 5/11-2009 kl. 19.30  
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I sidste nummer af Egebjergbladet 

bragte vi en mindre artikel af Finn 

Jappe, som omhandlede nedenståen-

de problematik. Vi har nu fået fat i 

den artikel, Finn citerede fra, og 

bringer derfor hele artiklen. 

Ældre ægtepar i ejerbolig 
bør overveje deres for-
muefordeling. 

Vi ved jo ikke, om lige en 
af os kan få brug for en 
plejebolig. 

 

Tidligere skulle der ved beregning af 

betalingen for plejehjem tages hensyn 

til, at en hjemmeboende ægtefælles 

forhold ikke måtte forringes. Men 

denne bestemmelse gælder ikke for 

plejeboliger, der nu er selvstændige 

boliger med lejekontrakt og dermed 

også med mulighed for at søge bolig-

ydelse. Og formue i en ejerbolig har 

som al anden formue betydning ved 

beregning af boligydelsen. 

Fra SKAT har man efter de faldende 

huspriser beroliget pensionisterne 

med, at det ikke har nogen skatte-

mæssig betydning, at den seneste of-

fentlige vurdering fra l.10.07 kan væ-

re meget højere end ejendommens 

salgsværdi nu i 2009. 

Men ejendomsvurderingen har betyd-

ning ved beregning af boligydelse. 

Og det giver mig anledning til at skri-

ve lidt mere om boligydelse i forbin-

delse med leje af en plejebolig. Det er 

min erfaring fra min tid som formand 

for Alzheimerforeningens retsudvalg, 

at hjemmeboende ægtefæller i ejerbo-

liger kan komme i en uforudset øko-

nomisk vanskelig situation p.g.a. høje 

huslejer i plejeboliger og det særlige 

formuetillæg ved fastsættelse af bo-

ligydelsen. 

Det vil jeg i det følgende prøve at 

gøre rede for, selv om det bliver lidt 

teknisk. Ved kommunens udregning 

af boligydelse til en plejebolig skal 

der altså beregnes formuetillæg. Det 

gælder for al formue, der står i ansø-

gerens navn, altså også den formue, 

som en ejerbolig repræsenterer. Er 

det alene ansøgeren til plejebolig, der 

står på skødet, så indgår hele ejen-

domsvurderingen minus gælden i 

ejendommen i beregningen af bolig-

ydelsen, selv om der er fælleseje, og 

selv om en ægtefælle stadig bor i den 

fælles ejerbolig. Står begge ægtefæl-

ler på skødet, så medtages halvdelen. 

Og ejes boligen af den hjemmeboen-

de alene, så medregnes der ikke no-

get. 

Ved beregning af boligydelse indgår 

således ud over ansøgerens personli-

ge indkomst og positiv kapitalind-

komst også formuetillæg. De første 

694.700 kr. af formuen medregnes 

ikke. Mellem 694.700 og 1.389.500 

kr. beregnes 10 % tillæg. Og af for-

mue ud over 1.389.500 kr. beregnes 

20 % tillæg til indkomsten ved udreg-

ning af, hvor meget man kan få i bo-

ligydelse. Så beskeden indtægt er ik-

ke garanti for en boligydelse svarende 

hertil. 

Selv om plejeboligansøgeren og den 

hjemmeboende ægtefælle pensions-

mæssigt bliver betragtet som enlige 

og dermed hver især får højere folke-

pension, så kan ophold i plejebolig få 

stor betydning for hjemmeboendes 

eksistensgrundlag, især hvis der er 

beskedne indkomster. 

Det er altså ved beregning af bolig-

ydelse ikke lige meget, om ejendoms-

vurderingen er for høj. Man har mu-

lighed for at få foretaget en ny ejen-

domsvurdering (Vurderingslovens § 

4). Men såfremt vurderingen fra 2007 

dengang var o.k. i forhold til ejen-

dommens stand, så skal man ikke 

forvente nogen ændring i vurderin-

gen. Man kan få information hos 

SKAT på tlf. 72 22 18 18. 

Næste offentlige ejendomsvurdering 

finder sted pr. 1. oktober 2009. Den-

ne vurdering udsendes til ejerne i for-

året 2010. Man kan til den tid inden 

for klagefristen være opmærksom på, 

om vurderingen bliver sat for højt. 

Og når den nye offentlige vurdering 

foreligger, så kan kommunen regulere 

boligydelsen i forhold hertil. 

Men det kan altså også være fornuf-

tigt at overveje den indbyrdes forde-

ling af eventuel formue.  

 

Socialrådgiver Ellen Thuesen, 

medlem af ældrerådet i Ballerup 

kommune 

Vi henviser til nyeste tilbudsblad 
på vor hjemmeside 
www.ballerup-planteskole.dk. Af 
tilbud heri kan f.eks. fremhæves 
bundt med 3 stk. roser af sorter-
ne Allotria, The Fairy, Blue 
Moon og Peace. Desuden er 
der hækplanter bøg eller liguster 
fra kr. 6,95 pr. stk. ved min. 100 
stk. 
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www.egebjergklubben.dk 
 

    
 

Egebjergklubben informerer også elektro-

nisk på hjemmesiden 

www.egebjergklubben.dk 
Det faktum har været gledet i baggrunden her 

i bladet i nogle måneder, så her er lidt om, 

hvad den hjemmeside indeholder: 

En liste over områdets interesseforeninger 

med formænd, telefonnumre etc. I nog-

le tilfælde er der endda fotos, og link til 

en under-hjemmeside med lidt om for-

eningens aktiviter eller link til forenin-

gen egen hjemmeside, hvis de har én. 

En tilsvarende oplistning af grundejerfore-

ningerne med fotos, links, etc. 

Egebjergklubbens vedtægter, bestyrelse, 

generalforsamlingsreferater, m.m. 

Omtale af kommende og afholdte arrange-

menter som f.eks. forestående valgmø-

de og banko. 

Beboerannoncer. 

Egebjergbladet med alle sider i farver  

hver gang; og tidligere numre af bladet 

(p.t. tre år tilbage). 

Fotos fra afholdte arrangementer, i nogle 

tilfælde helt tilbage til år 2000. 

Bannerannoncer, hvor Egebjergklubben 

modtager et beløb, når de bruges. Nog-

le gange giver et klik en krone; i andre 

tilfælde – f.eks. Just Eat - får klubben 

en procent af det, man køber for ad den 

vej eller et pænt éngangsbeløb (f.eks. 

kan én rejse give 150 kr. til klubben). 

Forsiden bruges bl.a. til nyt og indeholder 

desuden et link til Egebjerg Fælleshus’ 

hjemmeside, hvor du kan finde oplys-

ninger om leje af lokalerne, herunder 

hvornår de er ledige, betingelser for le-

je, fotos af lokalerne, etc. 

Prøv at se lidt nærmere på 

www.egebjergklubben.dk 
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Ny tilsynsførende til Fælleshuset søges 
 

 

Efter mere end 15 år som tilsynsførende i Egebjerg Fælleshus er William Bierregaard stoppet. Vi tak-

ker William for lang og god tjeneste. 

 
Vi søger derfor en anden, der vil påtage sig jobbet. Arbejdet består i at være i Fælleshuset om tors-

dagen mellem 20-21 for at modtage reservationer samt vise lejerne husets faciliteter. Endvidere at 

checke, om alt er, som det skal være efter udlejningerne. Det drejer sig om 35-40 udlejninger om året, 

hvoraf mange er dobbelte - altså lørdag/søndag. 

 

Nu er det ikke sådan, at man er bundet på hænder og fødder, for der er altid en fra bestyrelsen, der kan 

tage over, hvis det er. 

 

Arbejdet er for så vidt ulønnet, men ved hver udlejning opkræves der et mindre beløb i gebyr til den 

tilsynsførende. 

 

Hvis du måske synes, at det er noget for dig, så kontakt mig helt uforpligtende, så vi kan tage en snak 

om det. Indtil videre er det også mig, der står for udlejningen. 

 

På Fælleshusets vegne 

Jan Tegner 

Tlf. 4497 5943 eller 4127 0175 

formanden@egebjergfaelleshus.dk  
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Vedrørende valget den 17/11 2009  

Ved sidste kommunalvalg var jeg så 

heldig, at man gav mig stemmer nok 

til at blive medlem af kommunalbe-

styrelsen. Det har været en god og 

lærerig oplevelse, også selv om jeg 

har været en enmandsgruppe. Men 

selv sådan en er ikke helt uden betyd-

ning i det daglige politiske arbejde, 

men afgørende betydning får man jo 

først, hvis der er andre grupperinger, 

der står lige over for hinanden. Det 

må være et naturligt mål i et demo-

krati, at ingen enkelt gruppe har abso-

lut majoritet, som vi har haft det i 

mange år i Ballerup. Derfor stiller jeg 

op igen i håbet om at blive valgt en 

gang til, så noget af den erfaring jeg 

har indhøstet i de fire år, der nu er 

ved at rinde ud, kan komme i anven-

delse i endnu en periode. 

Som radikal politiker står man blandt 

andet for økonomisk ansvarlighed, en 

skole hvor man har tillid til lærernes 

indsats,  man har et socialt – liberalt 

hjerte, hvor der er frihed for den en-

kelte, men man støtter op om de sva-

geste, og man vil have sin kommune 

til at være frontløber for en bæredyg-

tig miljøpolitik. 

Jørgen Bragge (B) 

Egebjergklubbens bestyrelse havde 

lagt op til en festlig markering af 

Egebjergklubbens 40 års eksistens, 

og jeg skal sandelig love, at der blev 

holdt ord. 

Rigtig mange havde tilmeldt sig, også 

flere end der først var beregnet plads 

til, ”men hvor der er hjerterum, er der 

husrum”. Der var mange kendte an-

sigter blandt de fremmødte og heldig-

vis også en del nye. Specielt indbudt 

var Ove Dalsgaard, Egon Andersen, 

som var med til opstarten, lederen af 

fritidsklubben Per Als samt den nu-

værende formand for Fællesvirket, 

Ole Andersen, de to tidligere for-

mænd for Fællesvirket, og altid smi-

lende Marie fra Fællesvirket. 

Anders Paludan-Müller var humori-

stisk toastmaster. Første taler var na-

turligvis formanden, Lone Tegner, 

der bød os velkommen til festaftenen. 

Næste taler var borgmesteren, der 

bestemt kunne sin ”Egebjergklubben 

historie” Specielt blev Finn Jappe    

                         Fortsættes næste side 

Egebjergklubben 40 år 
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nævnt som foregangsmand for alt, 

hvad der rørte sig i bydelen. Med hilsen 

fra Kommunalbestyrelsen fik Klubben 

foræret tre litografier af årets kunstner. 

Der var mange, der kom med gaver 

til Klubben, men den største havde 

Ole Andersen (Fællesvirket) med; kr. 

10.000,00, øremærket til en ny folde-

dør. Hvilken flot gestus fra vores na-

boer. 

Vi blev budt til en lækker buffet, også 

her skal der uddeles roser, al maden 

var hjemmelavet af det flittige festud-

valg, og den var et gourmetarrange-

ment værdig! Drikkevarer var gratis 

til kl. 22. 

A-holdet med Jørgen Artby i spidsen 

stod for den musikalske underhold-

ning, det var lige noget, der passede 

publikum, men inden vi nåede frem 

til dansen, fik vi brugt stemmebåndet 
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bl.a. til at synge en sang til lejlighe-

den, digtet af ”flib”, som nok står for 

Flemming (Adrian) og Ib (Mørk). De 

to gæve gutter optrådte på slap line 

efter maden, og derefter kom aftenens 

overraskelse = fem dejlige gratier, i 

en moden alder, med nogle flotte dan-

senumre. Tak til jer alle. 

Danselysten var stor og fortsatte også 

efter A-holdets farvel. 

Tusind tak til bestyrelsen med hjæl-

pere for en fornøjelig og uforglemme-

lig aften. 

Lis Folke Christensen 

 

40 års jubilæum i Egebjergklubben 
 
I fortsættelse af Lis Folke Christensens pæne ord om vores jubilæums-

fest, har bestyrelsen følgende tilføjelser : 

Også vi synes, det blev en dejlig fest, ikke mindst på grund af den gode 

stemning. Bestyrelsen og andre hjælpere havde lagt rammerne, men 

gæsterne skal som sagt fylde rammerne ud, hvilket også skete ved fe-

sten. 

Vi er stadig glædeligt overraskede over den store tilslutning, både af de 

”gamle” kendte, men så sandelig også af mange nye. Nogle vil sikkert 

spørge om, hvor mange vi var, og svaret er ca. 125 personer. Det var 

dejligt, at så mange ville fejre dagen sammen med os – og tak for det. 

Lis skriver også lidt om nogle af de modtagne gaver, men her følger en 

komplet liste over det overdådige gavebord. 

 

Pengegaver : 
Fællesvirket      10.000 kr. tilskud til ny foldedør 

G/F  Aagesdal                    500 kr.  

G/F Egebjerglund-Nord      1.000 kr. 

G/F Egebjerghøj                 1.000 kr. 

G/F Skovbo            500 kr. 

G/F Egebjerglund-SYD       1.000 kr. 

Bridgeklubben                    300 kr. 

Gourmetklubben                    500 kr. 

Lis og Hans Christensen        500 kr.  

 

Andet : 
Kommunalbestyrelsen           3 litografier af Uffe Christoffersen 

Egebjerg Fælleshus          Serveringsvogn 

Fritids-og ungdomsklubben   Blomsterkurv 

G/F Gadehusene                    Sammenplantning 

Seniorklubben                    Ur til væggen 

Sportsklubben                    Proptrækker 

Kirsten Seeberg                    Jubilæums-plakat indrammet 

                                                                             Fortsættes på næste side 
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Den generøse gave fra Fællesvirket 

er jo øremærket, men de mange an-

dre pengegaver vil blive brugt til 

nyanskaffelser. 

Egebjerg kan stadig feste. 

På Egebjergklubbens vegne 

Lone Tegner  

             FOTOS: Jørn Ishøj og Per Groth 


