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BEBOERANNONCER
Efter oprydning i kælder har jeg fået
samlet børnetøj i størrelser fordelt i
sække og følgende fremkommet:
PIGE:
str. 50-56-62 - 1 sæk
str. 62 - 1 sæk
str. 68 - 2 sæk
str. 74 - 1 sæk
str. 80 - 1 sæk
str. 86 - 1 sæk
str. 92 - 1 sæk
str. 98-104 - 1 sæk

Nov. 1919-20 Julestue
- 22. Øl&Vinlavet
Dec. 33-4 Sportsklubben
8. Julehygge
Jan 2. Blomstervennerne
- 3. Seniorklubben
- 22. Gourmetklubben
- 28. Øl&Vinlavet
Feb. 6. Blomstervennerne
- 7. Seniorklubben
Marts 5. Blomstervennerne
6. seniorklubben
11. Gourmetklubben
27. GF Aagesdal
29. GF Nord
April 2.. Blomstervennerne
3. Seniorklubben
_
27. Billardklubben

DRENG:
str 50-56-62 - 1 sæk
str. 98-104 - 1 sæk
str. 104 - 1 sæk

Deadline for næste nummer er den
11. januar kl.12.
Bladet forventes omdelt 10 dage efter deadline.
Følgende deadlines:
Den 8. februar
Den 7. marts
Den 4. april

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
gældende fra 1. september 2011.

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kr. 700
kr. 1050
kr. 1750
kr. 1750

Blandet sommer- og vintertøj - noget
kun lettere brugt. Der er overtøj i
stort set alle sække.
PRIS: 400 kr pr sæk
Römer King Autostol 9-18 kg - 300 kr
Winther barnecykelstol - 150kr
(aldrig brugt)
Allergivenlig baby & juniordyner 100 kr pr stk
Lyserød potte og hvidt toiletsæde 50 kr pr stk
Henvendelse kan ske til
Lena Bundesen på 30752091

Ny postkasse?
Skal du have støbt postkassestativ,
har vi støbemix til fri afhentning.
Er vi ikke hjemme, så tag hvad du
skal bruge fra den grønne big-bag
sæk i vores indkørsel.
Ove Kaastrup/Lotte Mengel
Pilehøjvej 19
44680648

OBS! OBS!

TorsdagsTræf holder juleferie
og det berører også lokaleudlejningen

En weekend bestående
fredag/lørdag
lørdag/søndag
fredag/lørdag/søndag

af:
kr. 2400
kr. 2800
kr. 3400

Der er trådløs netadgang i
Fælleshuset for medlemmer af
tilknyttede foreninger, og password udleveres i baren eller af
den tilsynsførende.
Reservation af Fælleshuset kan
ske mellem kl. 20 og 21, når der
er TORSDAGSTRÆF.
PS. Husk at medbringe 150 kr. til
betaling af reservationsgebyr
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Sidste Torsdagstræf før jul er den 15. december, og vi åbner igen den 12.
januar.
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden, henvises til Fælleshusets
hjemmeside www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje.
Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan
henvendelse rettes til Jan Tegner på telefon 4497 5943 eller mobil 4127
0175
Som det kan ses andetsteds i bladet, afholder Egebjergklubben Julehygge
den 8. december. Denne dag er det derfor ikke muligt at leje lokaler, men
mød i stedet op den 15/12 mellem kl. 20 – 21. Hvis du har spørgsmål om
nøgleudlevering eller andet, kan der også rettes henvendelse til Jan om dette.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne
Formændene
Husk Egebjergklubbens julehygge
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i TorsdagsTræf
den 8. december 2011 kl. 18
Egebjergklubben indbyder igen til den store julehygge, hvor vi
ud over at ønske hinanden glædelig jul også skal tilbringe
nogle hyggelige timer i hyggeligt selskab med ”naboen”.
Vi starter traditionen tro med at spise. Traktementet vil også i
år være en lækker hjemmelavet buffet. Drikkevarer – vin, øl og
vand – kan købes til rimelige priser. Vi skal selvfølgelig også
synge nogle af de dejlige julemelodier, og igen i år har vi fået
Ole Mouritsen til at akkompagnere os ved klaveret, som nu er
blevet stemt!
Ingen jul uden dans omkring træet og vi skal da også lege de
gamle julelege.
Seniorklubben har som sædvanligt lovet at pynte juletræet og
lokalerne, så de ydre rammer vil også være i orden.
Vi glæder os til at se dig/jer, på udvalgets vegne Birte Hjenner

Billetter à 100 kr. vil blive solgt i TorsdagsTræf og hos EGEBJERG grillen (Egebjergvej 72)
fra den 10. nov. til og med den 1. dec.
Der er begrænset antal billetter til salg, og de vil blive solgt efter først til mølle-princippet.

Genial sneskovl
Kan du huske
sidste vinter?
Årets julegave
kun kr. 999,afhentet
Læs mere på
www.bpimport.d
Åbningstider indtil 24.12.2011: hverdage
10.00 – 17.00 og weekender 10.00 – 15.00.
Herefter efter aftale.

i Egebjerg Fælleshus torsdag den 8. december
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Levering af morgenavisen
efter 1. januar 2012
Med tanke på de seneste hårde vintre er vi
nok en del, der har gruet lidt for, hvordan vi
skulle få skovlet os vej i pyjamas til postkassen - og dermed morgenavisen - efter nytår.

TRAFIKOMLÆGNING
Som de fleste sandsynligvis har bemærket, i hvert fald
hvis de som jeg bor på Egebjergvej, har der været en forøget trafikstrøm gennem kvarteret. Årsagen er den, at
Skovlystvej nu i et par måneder eller tre har været spærret
for gennemkørsel, mens der er blevet bygget en ny bro
over åen ved Griffenfeldengen.

Heldigvis har en af bladets læsere ikke ladet det
blive ved tanken, men været så forudseende at
kontakte sin avis, POLITIKEN, og de har sendt
følgende positive tilbagemelding:
Selvom der på foranledning af PostDanmark
skal opsættes postkasser ved offentlig vej inden udgangen af 2011, kan du stadigvæk
godt få avisen leveret ved huset. Det forudsætter, at der bliver sat en speciel besked på
budenes omdelingsliste.
Når du kender datoen for, hvornår postkassen
bliver opsat, bedes du venligst kontakte os
igen og fortælle, hvor du ønsker avisen leveret.
Det forlyder fra pålidelig kilde, at Berlingske
vil følge samme procedure som Politiken.
Denne løsning kræver naturligvis, at man er
villig til at investere i en ekstra postkasse,
men mon ikke mange vil synes, at de penge
er givet godt ud?
EH
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At antallet af biler, som kører gennem vort boligområde,
har været forøget er evident; at der også køres hurtigere
end normalt er nok sværere at konstatere, men det føles
helt bestemt sådan. Når bilister midlertidigt bliver tvunget
til at køre ad en anden rute end den sædvanlige, og omlægningen indebærer, at der skal bruges mere tid, er der
kun ét sted, det tabte kan vindes tilbage, og det er ved at
øge hastigheden.
Nu er det heldigvis snart overstået. I begyndelsen af
december bliver Skovlystvej igen farbar for gennemkørsel, og bilisterne vender forhåbentlig tilbage til de
gamle mønstre.
EH

Husk Egebjergklubbens julehygge
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Præsidenten for foreningen til Pinsens Bevarelse
ønsker alle nuværende og kommende medlemmer et rigtigt Godt Nytår. Desværre måtte turen til Trekroner den 7. august 2011 atter aflyses på grund af
regn, men så mødtes de tilmeldte ”traditionen tro” til et festligt møde indendørs hos Præsidenten.
Husk at sætte kryds i kalenderen ved den 27. maj 2012, hvor Generalforsamlingen finder sted på vores plads i skoven.
Husk at alle i Egebjerg og omegn er velkomne til at møde op til en festlig dag
i skoven med medbragt madkurv m.m.
Vi mødes ved indgangen til skoven Ved Skovgærdet præcis kl. 12.00.
Præsidenten
Ole

Kære læsere og annoncører!
Der er godt nok mere end en måned
til jul, men da det er årets sidste nummer af Egebjergbladet, må det siges
at være rettidig omhu at ønske god jul
og godt nytår. Her skal ikke aflægges
årsberetning, men derfor synes jeg
godt, det kan nævnes, at bladet er
inde i en god gænge, især annoncemæssigt. Bladet har fået mange indlæg fra interesserede læsere, så det
har alt i alt været nemt at få frembragt
et blad hver måned. Her skal heller
ikke nævnes navne, ingen nævnt ingen glemt, men alligevel vil jeg dog
nævne ét navn. Uden Kirsten Seeberg, som har illustreret to forsider i
løbet af året, ville bladet ikke være,
hvad det er. Hendes kreativitet og
positive streg stråler ud af forsiderne.
Så en stor tak til Kirsten - og god jul
og godt nytår til alle bladets læsere
og annoncører.
EH
******************************

HØ - HØM
Hvem er det, der kan få sig selv til at
"smide"/lægge sorte hundeposer på
stenene ved indgangen til skoven tror I, MOR kommer? - Tænk på hvor
lang tid det tager at nedbryde affald i
naturen - bortset fra, at det ser forfærdeligt ud.

En bruger af skoven.
i Egebjerg Fælleshus torsdag den 8. december
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Gourmetklubben
Fredag den 28. oktober var der gang i gryderne, da 22 medlemmer af Gourmetklubben holdt deres efterårsarrangement, som bestod af en menu med fugle tilberedt på forskellige måder.
Forretten var farserede svampe med kyllingelever og forskellige krydderier,
derefter fulgte en hovedret bestående af stegte vagtler med vindruesauce, anden hovedret var andebryst à l`orange med svampesauce og fine små engblomme kartofler. Tredje hovedret bestod af hjemmerøget andebryst med flødepeberrod og tyttebær og til afslutning bagte figner med mandelcreme.

BANKO
Søndag den 6. november afholdt
Egebjergklubben det årlige bankospil.
For også at give børnene, der skal op
og i skole, bedre mulighed for at være
med, var det i år flyttet til om søndagen klokken 14.00, og det var en stor
succes, for der var både flere børn og

Middagen blev
nydt sammen
med nogle dejlige vine fra Egebjerg Vinimport.
Tak til alle for
en rigtig god og
hyggelig aften.
Karen / Mester
som denne aften
var en af kokkene

Der var flotte sidegevinster

6

Husk Egebjergklubbens julehygge

Egebjerg november 2011

I EGEBJERG

TEKST: FINN MADSEN
FOTO: PER GROTH

unge og flere deltagere, end der har
været de sidste år.
Der blev serveret gratis frisklavet

Flemming vil gerne have fingrene i hovedgevinsten

Børn bliver også glade for Linieakvavit

kaffe og te med hjemmebagt kage, og
baren var åben med hyggelige priser
som sædvanlig, så det blev en rigtig
god eftermiddag for de mange fremmødte.
Bankospillet var som altid spændende, de to opråbere Karin og Flemming var med til at skabe en intens
stemning ved bordene, de små grønne

brikker blev omhyggeligt lagt på, alle
fulgte med i åndeløs spænding, og
tempoet var ikke hurtigere, end at alle
kunne nå at følge med.
Der var 6 spil og et ekstraspil med
masser af rigtig flotte gevinster, og de
blev fordelt rimeligt ved bordene,
men som sædvanlig var der nogle
ekstra heldige, der vandt flere gange,
bl.a. fru Jensen. Den store kurv, med
and, rødvin og mange andre gode
sager til en hyggelig aften, blev vundet på en hel plade i det sidste spil af
en af de unge deltagere – til lykke
med det. Der var også amerikansk

Bjørn kontrollerer at rækken er fuld

i Egebjerg Fælleshus torsdag den 8. december

Fortsættes næste side
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lotteri i pausen med Linieakvavit og
god rødvin som præmier, og mange
benyttede muligheden for at vinde en
ekstra gevinst.

Ekstraordinær generalforsamling i Syd
- dispensation fra bebyggelsesgraden

Vi håber alle sammen, at rygtet om
en hyggelig eftermiddag vil sprede
sig til næste år, så der kommer endnu
flere til banko, for Egebjergklubben
er et godt samlingssted for dem, der
bor i Egebjerg, og det skal vi alle
sammen værne om. Derfor er det vigtigt, at vi alle bakker op, når der er
mulighed for det, og det årlige bankospil er også et arrangement, som
Egebjergklubben laver for beboerne i
Egebjerg.
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Grundejerforeningen Egebjerglund
Syd afholdt den 27. oktober for første
gang i mands minde en ekstraordinær
generalforsamling. Jens Brunsgaard
blev valgt til dirigent og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt
varslet og dermed beslutningsdygtig.
Den var indkaldt af bestyrelsen for at
tage stilling til en udvidelse af den i
lokalplanen fastsatte bebyggelsesprocent, idet grundejerforeningen var
blevet hørt af kommunen om en dispensationsansøgning fra et medlem.
Ansøgningen holdt sig indenfor det
gældende bygningsreglement, men
lokalplanen er noget ældre - håbløst
bagud mener nogen - og kommunen
har ikke villet dispensere i den nævnte
enkeltsag uden at grundejerforeningen
formelt accepterede en generel dispensation fra lokalplanen.
Niels Damgaard foretog en gennemgang af sammenhængen mellem vejloven, bygningsreglementet, de generelle rammebestemmelser for Ballerup, rammebestemmelser for enkeltområdet (Egebjerg) samt lokalplanen
for Syd med speciel vægt på den foreliggende sag (se evt. http://
www.egebjerglund-syd.dk/)
Under debatten fremkom bl.a. følgende:
Det forekommer tilfredsstillende at
regelsættet ajourføres.
Det er godt, at medlemmerne bliver

Husk Egebjergklubbens julehygge

inddraget som her på en generalforsamling.
Vil vi virkelig give en så generel dispensation, som formuleringen er udtryk for?
Hvis der ikke er tilslutning til den generelle formulering kan vi foretage en
tilføjelse, så det kun omfatter bebyggelsesgraden og sætte den ændrede
formulering til afstemning.
Kommunen har i mange år taget let
på godkendelse af carporte, udhuse,
m.m. der medførte mindre overskridelser af bebyggelsesgraden.
Det er affødt af at kommunen er langt
bagud med revision af planerne, herunder lokalplanen.
Når der engang kommer en revideret
lokalplan vil den skulle i høring hos
os, og den vil først kunne vedtages
efter behandling af indkomne bemærkninger.
Bliver husene mere værd efter en vedtagelse??
Bestyrelsens forslag blev herefter
énsstemmigt vedtaget således:
”Vi tilslutter os dispensationer fra
kommune- og lokalplaner for så vidt
angår afgørelser, der overholder det
til enhver tid gældende bygningsreglement.”
Henrik
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Midtvejsvælgermøde
Før kommunalvalget i 2009 afholdt Egebjergklubben i samarbejde med Fællesvirke et livligt og velbesøgt vælgermøde. Det var så vellykket, at de deltagende politikere og de fremmødte blev enige om,
at man ville ses igen midt i valgperioden for at drøfte, hvad man havde nået, og hvad man forventede at
nå i den resterende del af valgperioden.
Dette midtvejsmøde er nu fastlagt til torsdag den
12. januar kl. 19.30 – 22 i Fælleshuset. De deltagende politikere repræsenterer de partier, der har siddet
i kommunalbestyrelsen i denne valgperiode. Partierne har tilmeldt følgende: A Ove E. Dalsgaard, C
Karsten Kriegel, F Birthe Kramhøft, O Birgitte
Dahl og V Kåre Harder Olesen.

Ligesom sidst vil mødet blive arrangeret som et cafémøde, hvor den enkelte politiker får 3 minutter i
plenum til at fortælle, hvad de er særlig stolte af, at
de har nået i den første del af perioden, og hvad de
satser på at nå i den sidste del af perioden. Derefter
fordeles de ved fem borde, og efter 15 minutter
skifter politikerne til næste bord, og så fremdeles.
Til slut får de på skift 5 minutter i plenum for at resumere.
På vegne af Egebjergklubben og Fællesvirke
Thomas Seeberg

i Egebjerg Fælleshus torsdag den 8. december
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TAK for hjælpen
Fælleshusets bestyrelse vil gerne sige
tak til alle de frivillige hjælpere, der
kom og gav et nap med til ”Store
Rengøringsdag”. Næsten alle interesseforeninger var mødt op, og en enkelt grundejerforening var repræsenteret. Desuden havde vi mod betaling
fået 2 professionelle damer til at tage
sig af rengøringen i køkkenet.

omgang. I ugens løb var
arealet foran huset blevet ordnet.
Hvis der var mødt et par
stykker mere op, kunne
vi også have afset tid til
at vaske gardinerne,
men det fik vi så ikke i
denne omgang.
Vi mødtes kl. 10 og arbejdede energisk i 2½
time, så det er slet ikke noget, der
tager hele dagen.
Der blev sluttet af med en velfortjent
arbejdsfrokost, som bestod af : sild,
frikadeller, håndskåren rullepølse,
paté og flere slags ost. Alt sammen
indkøbt og anrettet af Karen Heide.

Da vi var så mange, gik det hele som
en leg. Baren, lamperne, stolene, køkkenet samt toiletterne fik en ordentlig
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Det var en fornøjelse at forlade Fælleshuset med en duft af sæbe og renhed i næsen.
Endnu engang TAK til alle, der
hjalp.
P.b.v.
Jan Tegner
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Der bliver skåret siv i Udbakkesøen
Foto Per Groth

Hvis et medlem af sølavet skulle have
lyst til at skrive om søen, ville det
være bladet en fornøjelse at bringe et
indlæg, meget gerne med flere fotos.
Red.

i Egebjerg Fælleshus torsdag den 8. december
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JULESTUE 2011
EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, Ballerup

LØRDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 10 - 16
SØNDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 10 - 15

Adventskranse - juledekorationer nisser - julepynt - tombola, m.m.
Alle er velkommen - fri entrè
Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes

Blomstervennerne en blomsterdekorationsforening
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