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4 stk. bildæk (som nye) 
185-65 R14 samt dækstativ 
sælges samlet for kr. 1000,-. 
Dækkene er monteret på 
ældre fælge. 
Ring til: 
Thomsen 
Bøndermosevej 2 
på 44972269 
eller mobil 60222709  

 

 

Emfang til salg 
 

Et Gorenje emfang, 60 x 90 cm 

til salg for 500,00 kr. 

Det har været brugt ca. 1 år. 

Henvendelse til: 

Erik Torstensen 

Egebjergvej 97  

Tlf. 44974976  
 

Ligger du inde med 

LOMMETØRKLÆDE-
MAPPER, SYPOSER, 
SERVIETPOSER eller 
KØKKENHÅNDKLÆDER, 
og ved ikke lige, hvad 
du skal med dem, så 
er jeg en ivrig aftager. 
Bodil Ringsmose 
Tlf.44979193. 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus  
 
Én hverdag          kr.   650 
Fredag       kr.   950 
Lørdag       kr. 1600 
Søndag       kr. 1600 
En weekend bestående 
af lørdag/søndag          kr. 2550 
En weekend bestående 
af fredag/lørdag/søndag     kr. 3100 

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og 
der skal erlægges 1000 kr. i deposi-
tum. 

Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede 
foreninger, og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

Deadline for næste nummer er den 

9. februar kl.12. 

Følgende deadlines: 

Den 9. marts 

Den 6. april 

Den 4. maj 

Den 1. juni 

Bladet forventes omdelt 10 dage ef-

ter deadline 

Jan.     D. 23. GourmetklubbenJan.     D. 23. GourmetklubbenJan.     D. 23. GourmetklubbenJan.     D. 23. Gourmetklubben    
        ----        D. 29. Øl&Vinlavet        D. 29. Øl&Vinlavet        D. 29. Øl&Vinlavet        D. 29. Øl&Vinlavet    
        ----        D. 30. Bridgeklubben        D. 30. Bridgeklubben        D. 30. Bridgeklubben        D. 30. Bridgeklubben    
Feb.     D.   1. Generalforsamling iFeb.     D.   1. Generalforsamling iFeb.     D.   1. Generalforsamling iFeb.     D.   1. Generalforsamling i    
                  Seniorklubben                  Seniorklubben                  Seniorklubben                  Seniorklubben    
        ----        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne    
        ----        D. 25. Billardklubben        D. 25. Billardklubben        D. 25. Billardklubben        D. 25. Billardklubben    
Marts D.    1 SeniorklubbenMarts D.    1 SeniorklubbenMarts D.    1 SeniorklubbenMarts D.    1 Seniorklubben    
                ----      D.   7. Blomstervennerne      D.   7. Blomstervennerne      D.   7. Blomstervennerne      D.   7. Blomstervennerne    
                ----      D. 10. Sportsklubben      D. 10. Sportsklubben      D. 10. Sportsklubben      D. 10. Sportsklubben    
                ----      D. 14. Gourmetklubben      D. 14. Gourmetklubben      D. 14. Gourmetklubben      D. 14. Gourmetklubben    
                ----      D. 24. GF Egebjerglund      D. 24. GF Egebjerglund      D. 24. GF Egebjerglund      D. 24. GF Egebjerglund----SydSydSydSyd    
                ----      D. 29. GF Aagesdal      D. 29. GF Aagesdal      D. 29. GF Aagesdal      D. 29. GF Aagesdal    
April   D.   4. BlomstervennerneApril   D.   4. BlomstervennerneApril   D.   4. BlomstervennerneApril   D.   4. Blomstervennerne    
            ----       D.   5. Seniorklubben       D.   5. Seniorklubben       D.   5. Seniorklubben       D.   5. Seniorklubben    
            ----       D. 14. GF Skovbo       D. 14. GF Skovbo       D. 14. GF Skovbo       D. 14. GF Skovbo    
            ----       D. 29. Billardklubben       D. 29. Billardklubben       D. 29. Billardklubben       D. 29. Billardklubben    

OBS! OBS! OBS! 
Lokaleudlejning 
den 24. februar 
 

Da der er generalforsamling 
torsdag den 24. februar 
2011, er det desværre ikke 
muligt at leje lokaler denne 
dag. Mød i stedet op den 3. 
marts mellem kl. 20-21. 
Ring til Jan på tlf. 4497 
5943 / 4127 0175, hvis du 
har spørgsmål om nøgleudle-
vering eller andet. 
 

På Fælleshusets vegne 
Jan Tegner 
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Generalforsamlinger 
 

Torsdag den 24. februar 2011 kl. 19.30 
 

I Egebjergklubben 

Dagsorden  ifølge vedtægterne, som kan 

læses på www.egebjergklubben.dk  

 

Lone Tegner, fmd. for Egebjergklubben 

 

 

Og i Egebjerg Fælleshus 

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan 

læses på www.egebjergfaelleshus.dk  

 

Jan Tegner, fmd. for Egebjerg Fælleshus 
 

 

 

 

 

 

Der er øl, vand og vin på foreningernes regning. 
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Sæt X i kalenderen for Fastelavn 
den 6. marts 2011  

 

Fra klokken 14 afholder Egebjergklubben sin store 
fastelavnsfest 

Billetter til børn sælges i Egebjerg Grillen og      
TorsdagsTræf fra 14. februar 

Læs mere i næste nummer af Egebjergbladet. 
 

APM 
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- men effektueres først om fire 
år. 
Det er næppe nyt for nogen, da 
det har været omtalt flere ste-
der, senest i to numre af Balle-
rup Bladet før nytår. Den 4. ja-
nuar er der i bladet tillige en 
”politisk gennemgang” af året 
med forløbet af bl.a. vejsagen i 
månederne efter, at Fællesud-
valget for grundejerforeninger i 
Ballerup blev citeret for udtalel-
sen ”Send os bare en regning”. 
Sagen nærmest eksploderede 
derefter, står der.  
Offentliggørelsen af beslutningen 
i bladet er en følge af det nye 
regelsæt, trafikministeren foran-
ledigede vedtaget i anledning af 
de mange vejprivatiseringer 
rundt om i landet. Det samme er 
den nu skitserede procedure for 
det videre forløb, og beskrivel-
serne heraf synes efter under-
tegnedes vurdering tydeligere 
end hidtil at afspejle forvalt-
ningslovens krav.  
Forløbet synes nu ret klart be-
skrevet, idet dog ordvalgene 
f.eks. i nævnte annoncer kan 
give anledning til lidt tvivl om, 
hvorvidt der bliver tale om to 
kommende høringer af grund-
ejerne:  

Én om privatisering af den 
enkelte vej. 

Én om den enkelte vejs til-
standsrapport.   

Men mon ikke der vil blive tale 
om én samlet høring af hver en-
kelt vejs beboere. Svarfristen vil 
så være på 12 uger, hvilket bur-
de være tid nok til, at hver en-

kelt kan gøre sig klart, hvilke 
indvendinger man måtte have 
mod selve privatiseringen, og 
hvilke kommentarer man måtte 
have til tilstandsrapporten.  
Samtidig vil grundejerne for-
mentlig modtage de af kommu-
nen varslede alternative tilbud 
om fortsat at varetage vejopga-
ver for os.  
Kommunen tilskynder allerede 
nu til etablering af ejerlaug eller 
grundejerforeninger, hvor så-
danne ikke findes idag. Alene 
det emne kan nok give anled-
ning til diskussioner. Grundejer-
foreningerne har ofte medlem-
mer fra både private og offentli-
ge veje, og én vej kan være om-
fattet af to eller flere grundejer-
foreninger; hvordan fordeles an-
svar, opgaver og udgifter så 
mellem disse og på deres med-
lemmer? Skal der i stedet dan-
nes vejlaug omfattende én eller 
flere veje?    
Så selv om 12 uger forekommer 
at være en rimelig høringsfrist, 
vil der være nok at diskutere og 
tage stilling til. Det vil derfor 
måske være fornuftigt allerede 
nu at gøre sig nogle indledende 
overvejelser, herunder om 
f.eks.: 
1) Lever vores vej op til de an-
givne kriterier og krav? 
2) Er fortovene i orden? 
3) Følger ansvaret for belysnin-
gen med? 
4) Skal den nye belysningsplan 
udføres for grundejernes reg-
ning? 
5) Er vejens/fortovenes tilstand 
vurderet efter denne vinters  

 
 
 
eventuelle påvirkninger? 
6) Etc., etc.  
Er du medlem af grundejerfore-
ningen Egebjerglund Syd, kan du 
få adgang til at  skrive din me-
ning på bloggen http://
blog.egebjerglund-syd.dk/
#home  
Dér kan du også se det hidtidige 
forløb med links til diverse rele-
vant materiale. 
Undertegnede er på ingen måde 
ekspert i hverken vejsager eller 
offentlig forvaltning, så uddyb-
ning, korrektion, etc. modtages 
meget gerne. 
Det bemærkes, at dette er skre-
vet helt for min egen regning, og 
grundejerforeningen 
Egebjerglund Syd kan således 
ikke tages til indtægt for det be-
skrevne. 

Henrik Jensen 

Vejskatten er vedtaget  
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FOTO: Per Groth 

Så var det jul igen. Julen er jo 
blandt andet traditionernes fest.  
Så traditionen tro slog Egebjerg-
klubben dørene op den 2. decem-
ber for årets sidste arrangement, 
julehygge. Alle sejl var sat til for at 
få en hyggelig aften, og det fik vi.  
Jan havde skaffet det kønne ju-
letræ, som Seniorklubben havde 
pyntet. De bedste kokke fra Ege-
bjerg havde været i sving i flere 

dage for at forberede den store 
julebuffet. Baren havde fået eks-
tra forsyning af, en for øvrigt 
glimrende, julevin, Kathrine hav-
de forberedt julehistorien, og Ole 
Mouritzen havde fundet juleno-
derne frem. 
Så alt var klart klokken halv syv, 
da Egebjergklubbens formand 

Lone, bød velkommen og briefe-
de os om, hvad vi kunne forven-
te at skulle klare i løbet af afte-
nen. Først var der julebuffeten 
med 2 slags sild, æg med rejer 
og røget laks. Så kom de traditi-

onelle juleretter som æbleflæsk 
og lun leverpostej.  Oksebryst 
med flødetyttebær blev revet 
væk, og vi sluttede af med ris à 
la mande, med mandelgaver. 
Imellem retterne sang vi nogle 
julesange.  Så indtog Kathrine 
scenen og startede med solo-
sang af Mary’s Boy Child med 
deltagerne som kor på omkvæ-
det.  Derefter skulle vi have læst 
eventyr. Det er jo ikke noget, vi 
får så tit mere, og Kathrine hav-
de valgt en sød lille nissehistorie.  
I mellemtiden var kaffen klar, og 
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mens den blev nydt med diverse 
julebag og chokolade, var der 
kamp om ringlodderne. De gik 
som altid som varmt brød, men 
der var også fine præmier. 
Nu skulle der så motioneres, så 
Ole kørte klaveret ned til jule-
træet. Dansen om træet starte-
de, og vi kom gennem en god 
del af vores dejlige julesange. 
Der blev sluttet af med nogle 
raske omgange af de gamle bør-
nedanse, og så var der nogen, 
der trængte til en øl i baren. 
Bestyrelsen takker for fremmø-
det og det medbragte gode hu-
mør og ønsker Godt Nytår. 
 

APM        

”DENGANG” i 1969 var der også sne 
på Pilehøj.        FOTO: Bodil Ringsmose 

LARS OG SNEMANDEN 
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EN SELVHENTER 
Så er vi gået ind i det sidste år, 
hvor vi får bragt posten til døren. 
Fra 1. januar 2012 skal alle hus-
stande have deres postkasse stå-
ende på parcellen så tæt ved of-
fentlig vej som muligt. 

Om det hærværk på postkasser-
ne, som jævnligt ses, bliver mere 
udbredt i og med, at mange flere 
postkasser kommer til at stå ude 
ved vejen, og dermed mindre be-
skyttet, er ikke til at vide. Vi kan 
kun håbe på, at det ikke er tilfæl-
det, og så nøjes med at ærgre os 
over, at postforsendelsen er blevet 
en delvis selvhenter. 
Forskellen på privat og offentlig 
vej kender jeg ikke, jeg bor hel-
digvis på en offentlig vej, med de 
fordele og ulemper det medfører, 
men hvis privat vej skal forstås 
bogstaveligt, så er der mange, der 
får rigtig langt til postkassen, når 
en stor del af vejene i området 
privatiseres. 
Erik Hagen  

 

Indbydelse med dagsorden i 
henhold til vedtægterne vil 
blive udsendt til medlem-
merne og lagt på hjemmesi-
den, hvor materiale til gene-
ralforsamlingen også vil blive 
lagt, efterhånden som det 
foreligger.  
 
Foreningens fremtid vil 
også blive drøftet på den-
ne generalforsamling.  
 

På generalforsamlingen 2010 
argumenterede deltagerne 
kraftigt for foreningens fort-
satte beståen med det akti-
vitetsniveau, bestyrelsen til 
enhver tid finder relevant. 

Udviklingen på tele- og især 
på fiberområdet har ikke i 
den forløbne tid dannet basis 
for nævneværdig indsats fra 
bestyrelsens side, og indsat-
sen har tillige været præget 
af helbredsproblemer blandt 
nogle af bestyrelsens med-
lemmer.  
 
Det forekommer på denne 
baggrund relevant at tage 
emnet op igen.  
 

Bestyrelsen 

Generalforsamlingen 2011 holdes 
mandag den 28. marts kl. 20.00 i 
Egebjerg Fælleshus. 



Egebjerg januar 2011 

SÆT KRYDS I KALENDEREN FOR FASTELAVN DEN 6. MARTS                                     9 

DEN KEDSOM VINTER GIK SIN GANG . . .  

Når dagene længes, strenges 
vinteren. Det er sikkert rigtigt, 
men for de fleste har vinteren 
sikkert allerede været rigeligt 
streng, især for forgængere og 
cyklister. Hverken kørebaner 
eller andet bliver ryddet særlig 
omhyggeligt, men bilerne har 
motorkraft, det har hverken cyk-
lister eller fodgængere. 
Hvad kommunens embeds-
mænd, eller kvinder, har tænkt 
på, da de kreerede disse chika-
ner, forbliver sikkert en gåde, 
men de er i hvert fald udtænkt 
en sommerdag og ikke en vin-
terditto. Nu har denne cykelsti 
(se foto ovenfor), som befinder 
sig et sted under sneen mellem 
fortov og en helle, været begra-
vet i sne i snart to måneder og 
totalt uanvendelig som kørebane 

for cyklister, og så er spørgsmå-
let: Må eller skal cyklisten stå af 
cyklen og trække denne ad for-
tovet for at komme forbi chika-
nen, for dermed at kunne fort-
sætte sin videre rejse, eller er 
det cyklisten forundt , da nu 
kommunen trods sine forpligtel-
ser (der er tale om en offentlig 
vej) ikke rydder cykelstien, at 
svinge ud på kørebanen? Det 
skal lige nævnes, at der er rift 
om at komme igennem denne 
chikane, da vejen befærdes af to 
buslinier foruden lastbiler og al-
mindelig persontransport. 
Men det er desværre ikke ude-
lukkende cyklister, der har pro-
blemer med at komme frem. 
Standarden på fortovsrydningen 
er meget svingende, men det er 
dog muligt, langt de fleste ste-

der, at komme frem; man skal 
bare se sig godt for og gå forsig-
tigt. Det er straks sværere at 
passere i gadekryds, der er lys-
regulerede. Hvis fodgængeren er 
nogenlunde adræt kan det godt i 
de fleste tilfælde lade sig gøre at 
nå trykknappen til fodgængerfel-
tets lysregulering, men hvordan 
personer i kørestol, med rollator 
eller andet hjælpemiddel skulle 
kunne nå knappen er for mig en 
gåde. 
Det var bare det, jeg ville sige. 
Hej 
Erik Hagen 

HUSK SENIORKLUBBENS 

GENERALFORSAMLING 

DEN 1. FEBRUAR 

I EGEBJERG FÆLLESHUS 
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Grundejerforeningen Egebjerglund Syd 
holder generalforsamling torsdag den 
24. marts 2011 kl. 20.00. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydel-
se, der sammen med øvrigt materiale vil 
kunne ses på www.egebjerglund-syd.dk ef-
terhånden som det foreligger. 
Har du ikke modtaget din indbydelse i  løbet 
af den første uge af marts, så skriv til 
post@egebjerglund-syd.dk eller ring til 6017 
1953. 

Bestyrelsen 

Egebjerg Sportsklub holder ordinær 
generalforsamling torsdag den 3. 
marts 2011 kl. 20.00 i Egebjerg Fæl-
leshus, Agernhaven 8. 
 
Indkaldelse med dagsorden i henhold til 
lovene  udsendes – primært pr. email - til 
medlemmerne og lægges sammen med 
øvrigt materiale på 
www.egebjergsportsklub.dk  
 
Medlemmer, der ikke måtte have modta-
get indbydelsen medio februar kan skrive 
til post@egebjergsportsklub.dk eller ringe 
til 6017 1953.  

Henrik 
Send os din emailadresse. 
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Det overrasker nok de fleste, at 
vi stiller dette spørgsmål, men vi 
er opfordret til at give en orien-
tering til især de senest tilflytte-
de Egebjerg-beboere og måske 
også de, som, selvom de har bo-
et her nogle år, ikke rigtig har 
fået et indtryk af vor mangesidi-
ge forening. 
Starten 
En gruppe beboeres ønske om at 
etablere aktiviteter for børn og 
unge samt nabofællesskab i en 
lidt mere organiseret form førte i 
september 1969 til stiftelsen af 
"Beboerforeningen Egebjerg-
klubben". 
Dengang, som nu, var formålet 
at skabe muligheder for aktivite-
ter for børn og unge samt for-
midle kontakt mellem beboere, i 
det "gamle" Egebjergkvarter ved 
etablering af møder, undervis-
ning og fritidsbeskæftigelse. 
Alle beboere, i kvarteret er auto-
matisk medlem af Egebjergklub-
ben. Med "kvarteret" menes de 
10 grundejerforeningsområder, 
som ligger i det område, vi i 
kommunen kalder Egebjerg. Det 
koster ikke noget at "være med-
lem". Det er et uforpligtende 
medlemskab, hvis tilbud om ak-
tiviteter man kan tage imod i det 
omfang, det passer én. 
Og som det ses af formålspara-
graffen er klubben ikke involve-
ret i sager, som hører under 
grundejerforeningerne. 

Hvor holder vi til? 
Efter mange års renden på døre-
ne hos kommunen lykkedes det i 
1980 at få vore egne lokaler, 
som vi disponerer over 24 timer 
i døgnet. Lokalerne er indrettet i 
den gamle Egebjergskole 
(pavillonbygningerne) Agernha-
ven 8 ved Nordbuen. 
Og om ikke det også satte gang i 
endnu flere klubaktiviteter: Der 
blev stiftet en bridgeklub, en bil-
lardklub og et øl&vinlav. Sports-
klubben havde set dagens lys før 
vi fik vore egne faciliteter, men 
foruden de klubber og forenin-
ger, der så dagens lys umiddel-
bart efter, at Egebjergklubben 
fik egne lokaler, er der kommet 
flere til siden. Se fortegnelsen i 
novembernummeret.  
Og klublokalerne blev også ram-
me om det permanente 
"mødested" (forum) for beboere 
hver torsdag aften, hvor man 
kan falde indenfor og få en øl, 
vand og vin, spille kort, ternin-
ger, dart eller 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 kom-
mende aktiviteter og bringer nyt 
om afholdte arrangementer. 
Herudover er bladet forum for 
meninger og meddelelser, orien-

tering om kommunale forhold 
m.v. 
Et særligt kapitel står sports-
klubben for. Den har den største 
samlede aktivitet og har så man-
ge 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 sammen? 
Bortset fra bidrag fra grundejer-
foreningerne, som blandt andet 
er støtte til Egebjergbladet, har 
klubben kun de midler, som ind-
tjenes ved egne arrangementer. 
Og det er lidt af en balance-
kunst. Egebjergbladet koster jo 
en del, og annonceindtægterne 
dækker ikke udgifterne. Arran-
gementerne skulle gerne være 
så billige, at vi fortsat kan skabe 
god underholdning og fest billi-
gere 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 stort arbejde i deres fri-
tid. Bestyrelsen på 8 M/K-er og 
5 suppleanter er naturligvis kær-
nen i dette arbejde, men der er 
mange andre, der giver en hånd 
med. Og de har alle det til fæl-
les, at de synes, det er sjovt. 
 
 

Hvad er Egebjergklubben? 
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FOTO: Flemming Adrian 


