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Du kan leje
Egebjergklubbens grill
med tilbehør for kun 100 kr.

April
Maj
Juni
Juli
Aug.
-

D. 26. GF Pilehøj
D. 29. Billardklubben
D. 2. Blomstervennerne
D. 3. Seniorklubben
D. 23. Gourmetklubben
D. 6. Blomstervennerne
D. 7. Seniorklubben

Grillen er 50 x 80 cm
med regulerbar rist i rundjern.
Grillen har håndtag og hjul.
Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter
Velegnet til party eller lign.

D. 1. Blomstervennerne
D. 2. Seniorklubben

Kan afhentes og tilbageleveres i
Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem
kl. 20 og 21.30
(når der er Torsdagstræf).
Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og mangler erstattes af
lejer.

Deadline for næste nummer er den
4. maj kl.12.
Følgende deadlines:
Den 1. juni
Den 10.august
Den 7. september
Bladet forventes omdelt 10 dage efter deadline

Husk depositum 500 kr., når du henter.
Grillen kan reserveres hos:
Jan Tegner
Tlf. 4497 5943 /
mobil 4127 0175

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag
En weekend bestående
af lørdag/søndag
En weekend bestående
af fredag/lørdag/søndag

kr.
kr.
kr.
kr.

650
950
1600
1600

kr. 2550
kr. 3100

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og
der skal erlægges 1000 kr. i depositum.
Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede
foreninger, og password udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.
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Kender du Egebjergs historie ?

Tirsdag den 26. april kl. 19.30 holder g/f Pilehøj sin årlige generalforsamling
i Egebjerg Fælleshus. Aftenen begynder med et indlæg af Kulturhistorisk
selskab for Egebjerg og omegn. Derefter afholdes generalforsamlingen.
Når du læser dette, har du sikkert allerede modtaget indkaldelsen i din
postkasse.
Bestyrelsen for g/f Pilehøj

(Det er ”Pilehøj” i baggrunden. Året er ca. 1940)
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post@egebjergnettet.dk
eller til kassereren. Efter fristens udløb overføres det resterende
formuebeløb til foreningen Egebjergklubben
med henblik på fortsat
at kunne tjene fælles
formål i området.
Indkaldelse til generalforsamlingen er udGeneralforsamlingen 2011 mandag den 18.
sendt til medlemmerne
april kl. 20:00 i Egebjerg Fælleshus.
og lagt på
Bestyrelsens forslag Bestyrelsen foreslår, www.egebjergnettet.dk
om, at foreningen
at hvert medlem kan få hvor andet materiale
også kan ses, herunder
ophæves, er til ende- sin forholdsmæssige
lig vedtagelse.
andel af formuen over- vedtægterne.
Forslaget blev enstem- ført til sin bankkonto,
Bestyrelsen
migt vedtaget på gene- såfremt medlemmet
ralforsamlingen den
inden den 1. juni
28. marts, men det i
2011 oplyser dette til
vedtægternes §12 krævede flertal på mindst
2/3 af samtlige medlemmer blev - som
ventet - ikke opnået.
Derfor er der i henhold
til vedtægterne indkaldt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med
almindeligt flertal.
Det skal på generalforsamlingen tillige
besluttes, hvad der
skal ske med foreningens formue, der
p.t. svarer til godt 100
kr. pr. medlem. Der foreligger to forslag, ét
fra bestyrelsen og ét
fra et medlem.
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Grundejerforeningen
Egebjerglund Syd holdt en ualmindeligt velbesøgt generalforsamling den 24. marts i Fælleshuset; ca.
40 deltog. Et fyldigt referatet kan ses
på www.egebjerglund-syd.dk så her
skal blot nævnes nogle hovedpunkter
udover de rutinemæssige, såsom
regnskab og valgene.
Under punktet formandens beretning
nævntes bl.a.:
*) Foreningens aftale med Alm.
Brand er opsagt af selskabet, og der
er varslet stigninger i præmien på op
til 100 %. Foreningen kan intet stille
op.
*) Bestyrelsen finder ikke, at vejene
efter en privatisering skal overtages
af foreningen. Kommunen påtænker
at foretage en høring af de berørte
grundejere i 2012, hvor foreningen
påregner at arrangere et medlemsmøde, hvor vi kan drøfte sagen. Fællesudvalget af grundejerforeninger i Ballerup har møde den 6. april, hvori den

projektansvarlige fra kommunen deltager. Yderligere ageren som i 2010
forekommer p.t. ikke formålstjenligt.
*) Bestyrelsen har været rundt og fotografere behov for fortovsopretninger, herunder de store vandpytter,
efter asfaltarbejderne til brug overfor
kommunen.
*) Bestyrelsen har overfor medlemmer
påtalt nogle steder, hvor hække/buske
vokser ud over fortovet. Det bemærkes, at kommunen ejer de første 30 cm
fra fortovskanten ind til grunden, og at
grundejeren har pligt til at klippe/
beskære egen bevoksning.
*) Ulovlige/uhensigtsmæssige parkeringer meldes lejlighedsvis til politiet, der
i enkelte tilfælde har udstedt bøder.
Der var indkommet ét forslag fra et
medlem om, at der nedsættes et lille
udvalg af frivillige med opdatering af
hjemmesiden som eneste formål. Forslaget faldt, da der ikke var nogen
frivillige, men alle opfordres til at
skrive til post@egebjerglundsyd.dk når de støder på fejl, mangler, døde links, m.m., hvilket vil
være en stor hjælp for sekretæren.
Bestyrelsen havde fremlagt et antal
alternative forslag vedrørende

sneordningen, da den nuværende
snemaskine er slidt ned. Forslagene
gav anledning til en lang debat, idet
holdningerne varierede meget; fra
ønsker om en perfekt snerydning
(”koste hvad det vil”) til ingen snerydning (det er alligevel grundejernes ansvar).
Dirigenten valgte til sidst at foretage
nogle uforpligtende stemningstilkendegivelser ved håndsoprækning og
kunne derefter konkludere, at forsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsen
arbejder videre ud fra forslag 1a, budgettets alternativ aa, også hvis Aagesdal ikke vil være med. Forslaget omfatter anskaffelse af en ny, brugt snemaskine og saltning som hidtil, hvilket indebærer en ekstraordinær indbetaling fra medlemmerne til selve anskaffelsen og en årlig kontingentstigning til dækning af de løbende udgifter.
Bestyrelsen tilkendegav, at den vil
arbejde hurtigt, således at de konkrete
enkeltheder, evt. foreløbige, vil kunne
fremgå ved kontingentopkrævningen.
Henrik

Nu er det forår, og vi har masser af spændende varer og gode tilbud. F.eks. havehortensia rød, hvid eller blå til kun kr. 49,95
eller dronningebusk også til kun kr. 49,95.
Køb et færdigt staudebed – 14 planter til 23 m2 for kr. 299,95 – langt under ½ pris.
Læs mere på www.ballerupplanteskole.dk
Åbningstider: hverdage kl. 10.00 – 17.30 /
weekender & helligdage kl. 10.00 – 16.00
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Mail/adresseliste for interesseforeninger i Egebjerg
Egebjerg Gourmetklub
Formand
Karen Heide
Tranemosevej 66 B
44 65 59 81
heidekaren@gmail.com
Egebjerg Billardklub
Formand
Flemming Peters
Pæremosevej 53
44 66 09 04
Kulturhistorisk Selskab
Formand
Per W. Johansson
Bøndermosevej 9
44 97 27 38
pwjoh@get2net.dk
Egebjerg Sportsklub
Formand
Erik Neergaard
Udbakken 24 A
44 65 41 68

Agernskrænten 58
44 66 12 62
lise@riise.org
Klanparken
Formand
Peter Wassard
Mac Donald Alle 40
44 66 44 45
pcw@post.cybercity.dk
Egebjerg Bridgeklub
Formand
Dan Bartholdy
Kastebjergvej 36
44 66 07 30
bibidan@webspeed.dk
Fællesvirket
Formand
Ole Andersen
Agernskrænten 1 1. th
44 66 50 52
ole@oleand.dk

formanden@egebjergsportsklub.dk

Egebjergklubben
Formand
Lone Tegner
Dyndsagervej 6
44 97 59 43
formanden@egebjergklubben.dk
Egebjerg Ældreidræt & Stavgang

Formand
Lise Riise
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Egebjerg & Omegns Ølbrygger &
Vinmagerlav
Oldermand
Thomas Seeberg
Pæremosevej 9
44 65 13 91
thomas@seebergbilledkunst.dk

Blomstervennerne
Formand
Elise Quottrup
Rydtoften 38
44 97 24 20
frants.quottrup@teliamail.dk
Egebjerg Seniorklub
Formand
Flemming Adrian
Kærvænget 7
44 97 55 07
fleve@webspeed.dk
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Kender du Robinsonlisten?
For ca. et halvt år siden var vi
inde i en periode, hvor vi fik
enormt mange telefonopringninger (især ved spisetid) af
sælgere, der ”tilbød” abonnementer på aviser, tidsskrifter
og alt muligt andet. Så kom
vi til at tænke på noget, vi
havde set i TV om Robinsonlisten, hvorefter vi gik på nettet og læste noget mere om
det. Det går i al sin enkelhed
ud på, at man i sit lokale folkeregister kan blive skrevet
på en liste, så man kan undgå alle disse henvendelser,
både telefonisk men også
uopfordrede adresserede breve og reklamer samt henvendelser på mail.
Vi bevægede os derfor op på
rådhuset og henvendte os på

folkeregisteret. Det viste sig,
at der var forskellige muligheder med hensyn til denne
liste. Ud over det aktuelle
problem, nemlig telefoniske
henvendelser, kan man f.eks.
også få navne/adressebeskyttelse. Handlende har
faktisk pligt til at checke denne liste, inden de tager kontakt, hvorimod analyseinstitutter og godgørende foreninger stadig må rette henvendelse.
Der kan godt gå et stykke tid,
inden det virker, for listen bliver kun opdateret og sendt til
de handlende een gang i
kvartalet. Vi har måske været
heldige at rette henvendelse
på det rigtige tidspunkt, for vi
har kun fået en enkelt hen-

vendelse siden. Så var det
nemt at småsnerre: Du har
vist ikke checket Robinsonlisten, hvorefter den telefonsamtale hurtigt blev afsluttet.
Som sagt har vi gode erfaringer og har da også fortalt det
til andre, som også blev irriterede over at få kold mad,
men nu er budskabet også
ude til alle læserne af dette
blad.
Det skal lige tilføjes. at de
handlende kan risikere bøder,
hvis de ikke respekterer listen, og at det er CPRregisteret, der administrerer
den.
Jan og Lone
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Kirkegårdsvandring

Torsdag den 12. maj 2011 kl. 16 inviterer Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn til en omvisning på
kirkegården ved Skovvejskirken ved den tilsynsførende
Bent Friis. Vi mødes ved indgangen til kirkegården på
højre side af kirken.
Thomas Seeberg
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