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Deadline for næste nummer er den 

6. april kl.12. 

Følgende deadlines: 

Den   4. maj 

Den   1. juni 

Den 10.august  

Den   7. september 

Bladet forventes omdelt 10 dage ef-

ter deadline 
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BEBOERANNONCER 

 

Boxsengebriks på meder 
med dækmadras 

205 cm x 120 cm 
Fin stand 

Kan afhentes gratis 
Tlf. 4497 8006 

 
****** 

4 stk. sommerdæk (som nye) 
185-65 R14 samt dækstativ 
kan erhverves for kr.1000-. 
Ring til Thomsen 
tlf. 4497 2269 eller 
mobil 6022 2709 

 
Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn 

(tidligere Kulturhistorisk Forening for Egebjerg og Omegn) 
  

1986 - 2011 
  

har til april eksisteret i 25 år. 
  

Derfor holder vi 
  

RECEPTION 
  

I Egebjerg Fælleshus 
  

tirsdag, den 12. april kl. 15 - 17. 
  

Alle er velkomne. 

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. 



Egebjerg Marts 2011 

FÆLLEHUSET HAR FÅET EN HJERTESTARTER                                                                 3 

I pausen mellem de to general-
forsamlinger, som afholdtes af 
Egebjergklubben og Fælleshuset, 
blev Hjertestarteren forevist. 
Der blev vist en DVD om første-
hjælp omhandlende 
”hjertemassage” og hjertestar-
ter. Filmen ”knækkede” imidler-
tid, lige før anvendelsen af en 
hjertestarter indgik. Jan fortalte 
derefter om brugen af hjerte-
starteren og forklarede,  hvor 
den hang. 
Dvd’en udlånes gerne til interes-
se- og grundejerforeningerne. 
Kontakt Jan Tegner. 
Er uheldet ude, så følg de røde 
hjerter ud til køkkenet. På væg-
gen over opslagstavlen hænger 
hjertestarteren i en gennemsig-
tig kasse. 
Tag hjertestarteren ud, aktiver 

starteren og følg instruktionen. 
Ring 1-1-2 og giv 
”hjertemassage”, indtil hjerte-
starteren er i gang. 
Er du interesseret i at vide mere 
om Red liv og hjertestarteren 
så gå ind på 
www.egebjergklubben.dk , hvor 
der er lagt et link til de 2 film. 
Hvis du vil læse de mange gode 
råd om at forebygge hhv. passe 
en hjertesygdom gennem kost-
vaner, motion mm. så gå selv på 
www.hjerteforeningen.dk 
På Egebjergklubbens hjemme-
side er der også link til 
www.hjertestarter.dk . Klik på 
den brune understregede tekst i 
andet afsnit under billedet eller 
tast selv. På denne hjemmeside 
er der også en masse gode infor-
mationer om emnet, bl.a. en rig-
tig god instruktion i at bruge en 
hjertestarter. 
Der er også link fra 
www.egebjergfaelleshus.dk 
(under link) til begge hjemmesider 
Fælleshuset 
Karen 
 
 
 

 

Søndags-
indsamling 
Danmarks Naturfrednings-
forening inviterer hvert år 
alle til fælles landsindsam-
ling af affald i naturen. 
I år foregår affaldsindsam-
lingen søndag den 3. april. 

Du kan vinde en bil, hvis du melder 
dig som indsamler; se meget mere 
her http://www.dn.dk/Default.aspx?
ID=23246 
Her i Egebjerg har man i bykvarteret - 
som sidste år – taget initiativ til et 
fælles projekt. Du kan melde dig hos  
Erland Nielsen, email: erlandniel-
sen@mail.tele.dk , så vil du blive op-
dateret om ”slagets gang”. Han vandt 
sidste år en miljøpris fra kommunen 
og investerer derfor i lidt forfrisknin-
ger, ”grabbere”, etc.  
Kommunen organiserer vist også no-
get med mødested foran Rådhuset, 
men det er ikke lykkedes at finde no-
get herom på www.ballerup.dk  
 
      

Hjertestop Hjertestop Hjertestop Hjertestop –––– lær at redde liv lær at redde liv lær at redde liv lær at redde liv    
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Pkt. 1 – Valg af dirigent.  

Hans Østergaard blev valgt og 
konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt varslet og der-
med beslutningsdygtig. 

Pkt. 2 – Formandens beret-
ning 

Formandens beretning vedlæg-
ges. Den blev godkendt uden 
bemærkninger. 

Pkt. 3 – Regnskab 

Ulla Houe gennemgik det om-
delte regnskabs hovedposter. 
Resultatet er et overskud tæt 
på 5.000 kr. Arrangementer-
ne giver fortsat overskud, og 
bladet giver som forventet et 
mindre underskud. Ulla gen-
nemgik tillige status, der ud-
viser en kapital på godt 
32.000 kr. 

Bestyrelsen tog en bemærkning 
om, at regnskabet burde kunne 
ses på hjemmesiden inden gene-
ralforsamlingen, til efterretning. 

Regnskabet blev herefter god-
kendt. 

Pkt. 4 – Forslag 

Der forelå ingen forslag til be-
handling. 

Pkt. 5 – Budgettet  

Ulla Houe gennemgik budgettet, 
der blev godkendt uden be-
mærkninger.  

Pkt. 6 – Valg  

Der blev foretaget følgende valg 
til bestyrelsen, hvor Ulla Houe 
ikke genopstillede: 

     Lone Tegner (genvalg) 

     Henrik Jensen (genvalg) 

     Thomas Seeberg (genvalg) 

     Christian Wenzzel (nyvalg). 

Som suppleanterne til bestyrelsen 
(hvor William Bierregaard ikke gen-
opstillede) blev følgende valgt: 

     Ib Mørk (genvalg) 
     Bjørn Kraglund (genvalg) 
     Benny Rasmussen (genvalg) 
     Finn Madsen (genvalg) 
     Lea Nielsen (nyvalg) 
Som revisorer og revisorsupple-
ant valgtes: 

     Lis Folke (genvalgt som 
     revisor) 
     (Jørgen Bragge blev i 2010 
      valgt for en to-årig periode) 
     Lisbeth Navntoft (genvalgt 
     som revisorsuppleant) 

Pkt. 7 – Eventuelt 

Erik Hagen nævnte, at han me-
get gerne ser flere indlæg til 
Egebjergbladet. Det forekommer 
især relevant, at foreninger 
m.fl., der har annonceret for et 
arrangement, også bringer en 
efterfølgende omtale af, hvordan 
det pågældende arrangement så 
forløb i praksis. 

-------------------------- 

Dirigenten sluttede generalfor-
samlingen med at takke for god 
ro og orden. Han tilføjede en 
stor ros til de, der udfører et 
stort arbejde for og i klubben.  

Lone Tegner holdt herefter en 
afskedstale for Ulla indeholdende 
en varm tak for hendes indsats 
gennem årene, hvor hun har in-
volveret sig i det meste. Hun 
overrakte Ulla en kurv med di-
verse lækkerier af bl.a. symbolsk 
tilsnit.   

Henrik Jensen, Referent  

Egebjergklubben 
Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2011 
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Formandens beretning 
for 2010 
Vi har holdt de sædvanlige 4 fa-
ste arrangementer i år, nemlig 
fastelavn, midsommerfest, ban-
ko og julehygge. Desværre må 
vi konstatere, at deltagerantallet 
har været for nedadgående til 
alle 4 arrangementer. Vi har i 
mange år evalueret på hvert en-
kelt arrangement, og vi har 
vendt og drejet, hvorfor interes-
sen er svigtende uden helt at 
finde forklaringen. Til vores glæ-
de ser vi dog jævnligt nye ansig-
ter til vores arrangementer, men 
desværre er der også mange, 
der falder fra.  
Vi har også haft andre tiltag, 
men jeg nævner først de faste 
arrangementer. 
Fastelavn : Her er der måske 
en forklaring på, at vi kun solgte 
38 billetter, for fastelavn faldt i 
den første weekend i børnenes 
vinterferie. Rent faktisk er det 
nu meget godt, at vi ikke solgte 
flere billetter, for lokalerne var 
spækket med børn og voksne, 
ikke mindst fordi mange børn 
medtager både forældre og bed-
steforældre. I lighed med de se-
nere år var lokalerne festligt 
pyntede og hjælperne det sam-
me. Børnene var som sædvanligt 

opdelt i aldersgrupper, og der 
var ris og kroner til alle dronnin-
ger og konger. Desuden var der 
ris til bedst udklædte børn i hver 
aldersgruppe, og som sædvan-
ligt var det svært at udvælge 
disse børn, da fantasien er stor. 
Midsommerfest : For andet år i 
træk var vejret med os, så vi 
kunne dække op ude på lege-
pladsen. Børnehaven ved siden 
af os har ikke så mange børn, så 
i perioder flytter de alle børnene 
til en anden børnehave. Netop 
Skt. Hans aften var børnehaven 
ikke besat, så derfor valgte vi, at 
vi skulle sidde på legepladsen i 
stedet for på parkeringspladsen, 
og det var faktisk langt hyggeli-
gere. Traktementet var super 
møre bøffer, blandet salat, kar-
toffelsalat samt brød. Mange 
valgte at gå ned til Teglværks-
søen og se Fællesvirkets bål og 
høre båltalen, som var med vo-
res nabo Peter Als, leder af fri-
tids-og ungdomsklubben. Som 
sædvanligt kom mange tilbage 
efter bålet, og mange kom også 
selv om de ikke havde været til 
spisning, så klokken var mange, 
inden vi kunne lukke og slukke. 
Banko : I starten af november 
havde vi vores bankospil. Også 
her snød deltagerantallet os, og 
vi havde faktisk troet, at der 

kom en del fra ældreidræt, der 
havde henvist folk til vores ban-
ko, da de aflyste deres eget. 
Den holdt ikke stik, så vi havde 
sat borde og stole op til alt for 
mange, hvilket resulterede i, at 
der så ekstra tomt ud. Gevin-
sterne var som sædvanligt flotte, 
og mange kunne gå hjem med 
flere gevinster, da det ofte er 
sådan, at det er de samme fami-
lier, der vinder hele tiden. Vores 
ringlodder gik som varmt brød, 
og rent faktisk var vi flere, der 
ikke nåede at få købt lodder, så 
vi kunne være med i lodtræknin-
gen af gode vine og snaps. 
Julehyggen : Dette arrange-
ment var den første torsdag i 
december, men også her med 
lidt færre deltagere, end vi kun-
ne ønske. Vi havde lavet en læk-
ker buffet med flere slags sild, 
laks, æg med rejer. Senere kom 
der leverpostej med champigno-
ner og bacon, oksebryst med 
tyttebærkompot og æbleflæsk. 
Så kom ris à la manden på bor-
det, og 3 mandelgaver var der 
også. Kaffen med småkager og 
chokolade manglede heller ikke. 
Ole Mouritzen trakterede klave-
ret igen i år, og Cathrine Jørgen-
sen fortalte et juleeventyr. Der 
blev sunget julesange og danset 
om juletræet akkurat som vi sy-
nes en gammeldags julehygge 
skal være. Vi solgte igen lodder 
til ringlotteriet, og vi havde udvi-
det gevinsterne med noget cho-  
      Fortsættes næste side  

 
Egebjergklubbens generalforsamling 
den 24. februar 2011 
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kolade. Lokalerne og juletræet 
var igen pyntet af Seniorklub-
ben, så rammerne var i orden. 
Det var så vores faste arrange-
menter, men i oktober havde vi 
fået advokat Dorte Hesselholt til 
at komme og fortælle om de nye 
arveregler. Dorte var sandelig 
stiv i lektien, så de 36 fremmød-
te fik virkelig noget ud af det – 
ikke mindst fordi spørgelysten 
var stor. Så stor at Dorte bagef-
ter bemærkede, at det havde 
hun aldrig været ude for før. Et 
meget vellykket arrangement, 
og fremmødet var da ret flot. 
Undtagen i sommerferien og ved 
juletid har vi vores TorsdagsTræf, 
godt nok med lidt varierende be-
søgstal. Vi har haft 2 dartturnerin-
ger i 2010, og det har givet lidt liv 
og omsætning tillige med. Vores 
fællesspisning har vi 10 gange om 
året, nemlig den dag bladet ud-
kommer, og for det meste er vi 
mange. Da der ikke udkommer 
noget blad i december og dermed 
ingen fællesspisning, prøvede vi år 
at få en gløggaften med æbleski-
ver op at stå den sidste torsdag, vi 
havde åbent inden jul. Det lykke-
des pænt, for 23 personer dukke-
de op.  
Vi har også vores flotte hjemme-
side, som med garanti altid er 
opdateret takket være Henrik 
Jensen. Der er snart ikke det, 
man ikke læse på 
www.egebjergklubben.dk . Der 
er links til grundejerforeningerne 
og til interesseforeningerne, man 
kan læse bladet i farver, se bille-
der fra vores arrangementer og 
meget mere.  
Vi må ikke glemme Egebjergbla-
det, som bliver flittigt læst i de 
små hjem. Det er stadig Erik Ha-

gen, der er redaktør, og han kan 
bare det dér. Ud over de sæd-
vanlige lidt kedeligere ting med 
generalforsamlinger, oplysninger 
om lokaleudlejning og i år en 
masse om privatisering af vejene 
er der en masse fotos og efter-
omtaler af vores arrangementer. 
I det omfang der er plads i bud-
gettet, sørger Erik for at få eks-
tra farvesider inde i bladet og 
for- og bagside er altid i farver. 
Men jeg skal hilse fra redaktøren 
og sige, at han meget gerne vil 
have mere stof, så bare kom til 
tasterne. Tak til Erik, som uden 
for bestyrelsen er redaktør. Det 
fungerer fint, da Erik hele tiden 
sørger for at informere bestyrel-
sen om annoncører, bladøkono-
mi, deadlines osv. Og den mod-
satte vej får redaktøren meldin-
ger om, hvad der foregår. 
Nu følger så den sædvanlige tak-
ketale, men hvert et ord er vel-
ment, for der skal mange til at få 
det hele til at gå op i en højere 
enhed. Tak til annoncørerne, for 
uden dem kunne vi ikke udgive 
bladet, og husk nu at støtte 
dem. Tak til grillen, fordi de vil 
sælge billetter for os, tak til 
Flemming Adrian for at holde 
styre på vores billeder og tak til 
Seniorklubben for pynt af lokaler 
og juletræ. Vi er glade for at få 
Charlotte Mørk til at hjælpe os, 
bl.a. til julehygge, men også til 
vores årlige bestyrelsesfest er 
Charlotte uundværlig, hvis ikke 
vi selv skal stå i køkkenet hele 
aftenen. Tak til revisorerne og til 
vores bude, som sørger for at 
bringe bladet ud. Som alle har 
bemærket, tegner Kirsten See-
berg nogle særdeles festlige bil-
leder ikke mindst til fastelavn og 

ved juletid, og tusind tak for det. 
Jeg vil også takke grundejerfore-
ningerne, fordi de støtter bladet 
økonomisk. 
Den sidste tak skal lyde til den øvri-
ge bestyrelse for det gode samar-
bejde samt til de ægtefæller og an-
dre frivillige, der hjælper os i forbin-
delse med arrangementerne. 
Nu ikke mere fra mig i denne 
omgang ud over at sige tak for 
året 2010 til alle og samtidig tak 
til dem, der deltager i general-
forsamlingen her. 

Du kan leje 

Egebjergklubbens grill 

med tilbehør for kun 100 kr. 

 

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. 

 

Grillen kan transporteres i 

bagagerummet på en bil. 

 

Kan afhentes og tilbageleveres i Fæl-

leshuset, Agernhaven 8 mellem kl. 20 

og 21.30  

(når der er Torsdagstræf). 

 

Grill og tilbehør skal afleveres ren-

gjort. Skader og mangler erstattes af 

lejer. 

 

Husk depositum 500 kr., når du henter. 

 

Grillen kan reserveres hos: 

Jan Tegner 

Tlf. 4497 5943 / 

mobil 4127 0175 
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Det blev som sædvanlig et tilløbs-

stykke. Voksne og børn hyggede 

sig med slik og kakaomælk, faste-

lavnsboller og kaffe.  Og der blev 

gået til tønderne med køller, så 

det sang, men til sidst måtte også 

de tønder, der var blevet sat i 

blød i badekar for at forbedre 

modstanden, give sig og  

kattekonger og kattedronninger 

blev: 

 

0-4 år 

Konge: Nicolas Langtoft 

Dronning: Caroline Kristensen 

5-8 år 

Konge: Tobias Boll 

Dronning: Nicki Rønne Petersen 

9+ 

Konge: Emilie Kraglund 

Dronning: Niclas Langtoft 

Damer 

Konge: Line Munkhøj 

Dronning: Lis Peters 

Herrer:  

Både konge og dronning: Brian 

Langtoft 

Fastelavn i Fælleshuset 

 Foråret nærmer sig, og det 
er tid til Læggekartofler – frø 
– stedmoderblomster – hæk-
planter 
 
 
Vi har åbent hverdage 10.00 – 
17.00 og weekender 10.00- 15.00 
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Bedste udklædning 

0-4 år: Louise – Indianerpige 

(Se forsiden af bladet) 

5-8 år: Magnus – Løve 

9-13 år: Natali – Smølf 

 

Det er rigtigt!!!  Den lille Langtoft 

hedder Nicolas og den store Nic-

las og faren Brian. Hvorfor mon fr. 

Langtoft ikke fik sig en krone? 

 

Thomas Seeberg 

 

 

 
FOTO: Per Groth Andersen 
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Formanden Jan Tegner bød vel-
kommen. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
Hans Østergaard blev valgt og 
kunne berette, at generalfor-
samlingen var lovligt varslet 
med annoncering i Egebjergbla-
det. 
 

Punkt 2: Formandens beret-
ning ved Jan Tegner 
Se særskilt artikel. 
Kommentaren til beretningen fra 
salen var, at maling til rampen 
var sponsoreret af Jørgen Hüttel, 
SL-Lageret, Ølstykke, og malin-
gen til gelænder var også spon-
seret. 
Jan kunne her oplyse, at kom-
munen holder alt det udvendige 
på huset, og det er os selv, som 
skal sørge for det indvendige. 
Herefter blev beretningen god-
kendt.  
 

Punkt 3: Regnskab for Fæl-
leshuset ved Svend Jensen 
Svend gennemgik regnskabet for 
2010 og kunne fortælle, at Fæl-
leshuset kommer ud med et lille 
overskud på kr. 2.101,00 
Svends egen kommentar til 
regnskabet var, at der er en rig-
tig pæn udlejning på huset, og 
det beløber sig til næsten kr. 
90.000,00, at Radiolicensen 
fremover bortfalder, og det gør 
den, fordi Fælleshuset ikke har 
en person fastansat. 

Aktiver og passiver viser, at Fæl-
leshusets egenkapital lander på 
kr. 53.199,13. 
Kommentar til regnskabet fra 
salen var, at det var flot, at ud-
lejningen gik så godt med næ-
sten kr. 90.000,00 i indtægt, og 
at pengene var blevet brugt for-
nuftigt. 
En anden kommentar var, at 
Fælleshuset måske var lidt for 
pessimistiske mht udlejningen i 
2011. Hertil kunne Svend sige, 
at i 2009 lejede folk lokalerne 
fredag-lørdag-søndag hvor man 
nu så, at folk kun lejede lokaler-
ne for en enkelt dag. 
Der blev oplyst fra salen, at 
kommunen har sat deres udlej-
ningspriser gevaldigt op, så må-
ske bliver vores lokaler mere in-
teressante. 
En deltager fra Bridgeklubben 
kunne fortælle, at Bridgeklubben 
benytter Internetadgangen hver 
onsdag. 
Hvis internetadgangen ønskes 
benyttet ved en udlejning, skal 
Password oplyses af den tilsyns-
førende. 
Herefter blev regnskabet god-
kendt. 
 

Punkt 4: Indkomne forslag 
Ingen. 
 
Punkt 5: Valg af bestyrelse 
Jan Tegner, Svend Jensen, Ka-
ren Heide Bech og Bjørn 

Kraglund er villige til genvalg 
mens Kurt Christensen ikke øn-
sker genvalg, da han flytter fra 
området. 
Erik Hagen meldte sig til besty-
relsen og blev valgt ind. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv 
på førstkommende møde, tors-
dag den 10. marts 2011. 
 

Punkt 6: Valg af 2 revisorer 
og 1 revisorsuppleant 
Jørgen Bragge og Thomas See-
berg blev valgt som revisorer og 
Karin Thorsen som revisorsup-
pleant. 
 

Punkt 7: Eventuelt 
Kommentar fra salen: Budgettet 
bør gennemgås, hvor det hører 
hjemme, nemlig under regnska-
bet. Bestyrelsen bedes foranledi-
ge dette fra næste år. 
Der kom en forespørgsel fra 
Benny, om han kunne blive en 
del af håndværkergruppen, nu 
hvor Erik Hagen gik ind i besty-
relsen. Bestyrelsen imødekom 
dette ønske, og fremover består 
håndværkergruppen af: Erik Ha-
gen, Ole Bech og Benny Lyng 
Rasmussen. 
Dirigenten takkede for god ro og 
orden. Og Jan takkede dirigen-
ten og de fremmødte. 
Referent 
Karen Heide Bech 

 

Egebjerg Fælleshus’ generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 
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Formandens beretning for 2010 

Lokalerne 

Der sker til stadighed noget med 
husets forbedring. I sommer 
rensede, reparerede og malede 
håndværkergruppen begge ram-
per uden for. Toiletterne er ble-
vet malet, begge klosetter er 
udskiftet og der er blevet på-
monteret en ny armstøtte på 
handicaptoilettet, da det var me-
get grimt og rustent. Det sidste 
ville kommunen ikke betale, så 
vi måtte selv til lommerne, selv 
om det var ret dyrt. Vi har fået 
lys ved affaldscontaineren, ho-
veddøren er blevet malet, og der 
er lavet en reol til stolehynder-
ne, så de ikke ligger og roder i 
en skøn forvirring. Det ene køle-
skab i baren stod pludselig af, og 
vi valgte at udskifte dem begge. 

Alt køkkeninventar er gennem-
gået kritisk, og der er blevet 
suppleret op, købt nyt osv. 

Udlejningen 

Vi har stadig en meget flot be-
lægning på udlejningen, og i 
stort set alle weekender er huset 
belagt. Selv om vi har haft flere 
omkostninger end beregnet, hå-
ber vi, at vi kan holde udlej-
ningsprisen i 2011 på det nuvæ-
rende niveau, også til interesse-

foreningerne. Jeg vender tilbage 
til vores omkostninger senere i 
denne beretning. 

Tilsynsførende 

Vi har ingen fast tilsynsførende. 
Bestyrelsens 5 personer har der-
imod en turnusordning, hvor vi 
på skift klarer det. Vi skiftes til 
at være hernede om torsdagen, 
hvor de potentielle lejere kan 
henvende sig og reservere en 
dato. Når et privat lejemål er 
slut, kommer den vagthavende 
så og checker rengøring, inven-
tar osv. Og vi fylder op med pa-
pirhåndklæder, ituslået service, 
og hvad vi ellers gør. Ordningen 
har virket bedre end forventet, 
men det kræver en del intern 
kommunikation. 

Samarbejde med 
kommunen 

Vi har et rigtig godt samarbejde 
med kommunen. Lige meget om 
det er kloakken, der er stoppet, 
varmestyringen, der er proble-
mer med, en rude, der er smad-
ret, eller andet hvor der kræves 
professionelle håndværkere, bli-
ver problemerne hurtigt løst, når 
jeg ringer. Selv om det ikke be-
rører året 2010, vil jeg alligevel 
bemærke, at vi for nylig ikke  
kunne få varme nok i huset, så
       Fortsættes næste side 

 

Kom til ny DART–TURNERING … 4 torsdage! 
 

Første og sidste torsdag i april og maj dvs: 

 

7.  og 28. april  plus  5.  og 26. maj  

 

Alle … både nye og gamle …  

hajer såvel som hyggespillere er velkomne.   

      

Kom ned i Torsdagstræf d. 7. april kl. 19.30, hvis du vil være med. 
 

Ring evt. 6022 5539 (Ulla Houe)  hvis du er forhindret første aften, men gerne vil deltage alligevel.   
      

Vil vi fortsat 
have en 
grundejer- 

forening ?  
 

Så mød op 
torsdag d. 31.marts 
2011  kl. 19.30 til     
grundejerforeningen 
Egebjerglundnords         
generalforsamling i Ege-
bjerg fælleshus. 
Dagsorden udsendes på 
mail eller brev. 
Vi beder foreningens med-
lemmer sende deres e-
mailadresse til 
egebjerglund-
nord@gmail.com, hvis de 
ikke allerede har gjort det. 
Bestyrelsen. 
 
Grundejerforeningen 
Egebjerglund-Nord 
v/ Formand 
Kirsten Ehlers 
Kastebjergvej 21 
2750  Ballerup 
Telefon  44684823 

Fælleshusets generalforsamling  24. februar 2011 
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der rendte håndværkere i flere 
dage, men nu skulle problemet 
forhåbentlig være løst. Så und-
skyld hvis der var nogen, der 
frøs. 
 

Hjemmesiden 
Vores hjemmeside bliver flittigt 
brugt. Ud over at man her kan 
se, hvornår lokalerne er ledige, 
kan man se alt om priser, inven-
tar og meget andet, og så kan 
man selv printe en udlejnings-
kontrakt ud og udfylde hjemme-
fra. 
 

Øgede omkostninger 
Jeg lovede at vende tilbage om 
det. Ud over de udgifter jeg 
omtalte før, har vi haft et stort 
tab på udlejningen til LOF Bal-
lerup, som gik konkurs tidligt 
på året i 2010, og vi har tabt 
5.600 kr. på den konto. LOF i 
København gik ind og betalte 
for den sidste del af sæsonen, 
men resten måtte vi selv bære. 
Der er også kun damegymna-
stik og ikke mor og barn mere, 
så denne faste indtægt er 
smuldret noget. 
Så er der vores regning til kom-
munen. Regningen for 2010 blev 
høj – meget høj. Gasdelen steg 
med 28% i kroner og øre, hvil-
ket måske er til at forstå, da vin-
teren i 2010 var kold i begge 
ender af året, og gasprisen er 
steget. Men at el-regningen 
skulle stige med næsten 50%  i 
kroner og øre er mere overra-
skende, og vi er også i fuld gang 
med at undersøge årsagen. 
Selv om det først berører året 
2011, vil jeg alligevel omtale den 
nyindkøbte hjertestarter. Fritids- 
og Ungdomsklubben inde ved 
siden af ville indkøbe en hjerte-
starter, og de tilbød, at vi fik en 
nøgle, så vi havde adgang til de-
res. Det syntes vi bare var noget 
rod, for hvor var lyskontakten, 
hvor sad hjertestarteren lige, og 
hvad med den tyverialarm, der 
ville sætte i gang. Det hele end-
te med, at vi deltes om udgiften 
og de løbende omkostninger, og 
nu sidder hjertestarteren i vores 
køkken. Og ret beset er vi nok 
også mere potentielle ”kunder”, 
end de er. 

Interesseforeninger 
og grundejerforenin-
ger 
Først på året havde vi som sæd-
vanligt et møde med interesse-
foreningerne for at høre, om de 
var tilfredse med deres lejevil-
kår, hvilket alle var. Interesse-
foreningerne mødte talrigt op, 
da vi havde Store rengøringsdag 
i oktober. Der blev skuret og 
skrubbet, gardinerne blev va-
sket, og alligevel blev der plads 
til en lille frokost, inden vi forlod 
huset først på eftermiddagen. 
Endnu engang tak til alle dem, 
der gav et nap med. 
Med hensyn til grundejerforenin-
gerne vil jeg godt takke for de-
res økonomiske støtte på 40 kr. 
pr. parcel. Dette tilskud er tvin-
gende nødvendigt, for at vi kan 
få økonomien til at hænge sam-
men. Til gengæld får medlem-
mer i de tilskudsgivende grund-
ejerforeninger fortrinsret med 
hensyn til, hvor tidligt de kan 
leje til private fester. Det forhol-
der sig desværre sådan, at Ga-
dehusene i 2010 valgte, at de 
ikke vil betale til Fælleshuset 
fremover, så med deres 29 med-
lemmer kommer vi nu til at 
mangle en indtægt på 1160 kr.  
Der er også andre, der skal tak-
kes, nemlig vores håndværker-
gruppe Erik Hagen og Ole Bech. 
De gør ikke meget væsen af sig, 
men går bare herned og fikser, 
hvad der lige skal gøres. En an-

den person, jeg godt vil takke, 
er Ib Mørk. Ud over den ugentli-
ge rengøring går Ib meget højt 
op i husets standard og gør et 
kæmpe arbejde for os. Ib og jeg 
trækker mange tråde op fredag 
formiddag, når Ib er i gang med 
rengøringen. 
Der skal også lyde en tak til vo-
res 2 revisorer. 
Som det sidste vil jeg godt takke 
den øvrige bestyrelse for deres 
store arbejde, som jo ikke er 
blevet mindre med den turnus-
ordning, vi har lavet. Svend har 
fuldstændig check på vores 
regnskab og er samtidig web-
master. Karen er vores gode se-
kretær, som næsten skriver re-
feraterne, inden vi andre er 
kommet hjem fra møderne. 
Bjørn og Kurt er i inventarudval-
get og har brugt meget tid på 
indhentning af priser og indkø-
bene. Desværre flytter Kurt fra 
kvarteret om ikke så længe, så 
specielt tak til Kurt. 
 
Tak til alle for året, der gik. 

FORÅRETS SEJR 
 Vejrtrylleri 

Hvor frydefuldt et forårstegn 

for vintertrætte sind at se: 

den barske byge vintersne 

som falder mod en forårsegn … 

men før den når den snefri jord 

med årets første forårsflor, 

forvandles til en forårsregn. 
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Grundejerforeningen 
Egebjerglund Syd holder som 
tidligere annonceret generalfor-
samling torsdag den 24. marts 
2010 i  Fælleshuset, men  
 

starttidspunktet er 

rykket frem til kl. 

19:30. 
 
Indbydelse med dagsorden er 
omdelt til medlemmerne. Den 
kan som øvrigt materiale ses på 
www.egebjerglund-syd.dk under 
Generalforsamlingen. 

Har du ikke modtaget din ind-
bydelse, når du læser dette 
blad, så skriv til 
post@egebjerglund-syd.dk 
eller ring til 6017 1953. 
 
Baggrunden for det fremryk-
kede tidspunkt er, at dagsor-
denen indeholder fire alterna-
tive forslag til fremtidig 
sneordning, hvor hvert for-
slag endda har mere end én 
variant.  
 
For hver variant er der udar-
bejdet et budget med tilhø-
rende betalinger fra medlem-
merne. De er samlet i et 
overskueligt skema på hjem-
mesiden, hvor der tillige lig-
ger en lidt mere uddybende 
forklaring end det, det har 
været os muligt at få med i 
den omdelte meddelelse.  
 
Under alle omstændigheder 
må vi nok regne med at skul-
le af med flere kroner hver 
især!  

Bestyrelsen 

 

Mere nyt fra Syd 
 

Alm. Brand opsiger aftalen 
Alle os, der i 1996 gik ind i en 
aftale mellem Grf. Syd og Alm. 
Brand om en kollektiv husfor-
sikring med forfaldsdato dato 1. 
april, har fået en alvorlig for-
skrækkelse. Forsikringen, der i 
sin tid blev tegnet med rabat og 
ud fra en gennemsnitlig bolig-
størrelse, er blevet opsagt af sel-
skabet pr. 1. april, og en alvorlig 
forhøjelse er blevet varslet.  
Mange af os, især i store huse, 
kunne se, at den årlige præmie 
ville stige med mere end 100 %. 
Og I, der endnu ikke er blevet 
forskrækkede, må have en sene-
re forfaldsdato, så jeres tur 
kommer. 
Jeg har haft fat i den forsikrings-
inspektør, der i 1996 lavede af-
talen med os, Ingo Brodersen. 
Han arbejder stadig i selskabet, 
men i en anden afdeling. Han 
lovede at undersøge sagen og 
vendte tilbage med den forkla-
ring, at alle selskaber havde be-
sluttet at opsige aftaler om kol-
lektiv forsikring, og at Alm. 
Brand følgelig ikke var til at 
blødgøre for os. Og hvis jeg læ-
ste det med småt, hvad jeg ef-
terfølgende har gjort, fremgår 
det, at selskabet er berettiget til 
at opsige en aftale med 4 ugers 
varsel til en forfaldsdato. 
Hvad så? Ja, jeg har på forhånd 
opgivet at finde en ny kollektiv 
aftale, og vi er selv vendt tilbage 
til det selskab, vi har alle vore 
øvrige forsikringer i, hvorved jeg 
da kunne komme 2.000 kr. ned i 
årlig præmie. 
Så herfra skal det anbefales, at 
man undersøger markedet. Nor-
malt kan det betale sig at samle 
alle sine forsikringer i et selskab. 
Når vi i sin tid forlod LB A/S, var 
det, fordi den kollektive forsik-
ring var 1.500 kr. billigere end 
den, vi havde. Men nu er vi som 
sagt vendt tilbage igen. 
Hårde ord i marts, men desvær-
re sande. 
Thomas Seeberg 

Grundejerforeningen Egebjerglund-syd 

OBS OBS OBS  NYT TIDSPUNKT 
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Jeg havde da godt nok læst noget 
om, at fra 2011 blev rentesatsen 
for indefrysningen sat væsentlig i 
vejret, men jeg havde opfattet det 
sådan (eller sovet i timen), at ren-
terne nu blev fradragsberettiget. 
Lige indtil jeg i Jyllandsposten læ-
ste noget helt andet. Da ikke alle 
holder samme avis, vil jeg lige op-
ridse, hvordan reglerne er frem-
over, og så ellers håbe på, at kil-
den er troværdig.  

Det forholder sig nemlig sådan, 
at renterne fortsat vil blive til-
skrevet lånebeløbet ved årets 
udgang. Ved indfrielse af lånet – 
typisk ved salg eller dødsfald – 
er der ikke normal fradragsret, 
men derimod et nedslag. Dette 
nedslag er pt. 33 %, en smule 
mindre end rentefradragets vær-
di på 34.25 %, men nedslaget 
falder år for år, indtil det slutter 
på 25 % i 2019. 

Rentesatsen for 2011 er fastsat til 
3,08 %, hvilket skulle svare til den 
gennemsnitlige rente på realkre-
ditobligationer, og altså væsentligt 
højere end den rente, vi hidtil har 
betalt. I 2010 var renten meget 
lav, nemlig kun 0,5 %. Det beløb, 
man skylder kommunen pr. 1. ja-
nuar, vil også blive forrentet med 
den høje rente.  

Hvis der ellers er luft i økonomi-
en, vil nogle nok vælge at stop-
pe indefrysningen eller endda 
indfri lånet, ikke mindst fordi 
renten meget vel kan blive høje-
re hen ad vejen. Man kan selv-
følgelig også vælge at fortsætte 
og lade arvingerne betale 
”gildet”, når den tid kommer. 
Hvis der ikke er plads i budget-
tet, kan alternative muligheder 
være at tage et afdragsfrit real-
kreditlån med variabel rente el-
ler en boligkassekredit, begge til 
lavere rente, men man skal så 

lige tage højde for, at der er stif-
telsesomkostninger forbundet 
med dette. Så skal renterne be-
tales løbende, men er så til gen-
gæld fradragsberettiget her og 
nu. Der er således mindre tilba-
ge til at forsøde pensionisttilvæ-
relsen med, men arvingerne bli-
ver nok glade.   

Om det så har været rimeligt, at 
bedrestillede pensionister har 
kunnet låne af kommunen til den 
lave rente og investere pengene 
til en højere rente, er en helt 
anden snak, men det har næppe 
været lovens intention, da den i 
sin tid blev vedtaget.. 

Jeg mener ikke, at kommunen 
har givet os besked om de ænd-
rede regler, f. eks sammen med 
den årsopgørelse de alligevel 
sender ud om lånet. Men det kan 
jo være smuttet for en ”travl” 
pensionist. 

Lone Tegner 

 

Generalforsamlingen 2010 
mandag den 28. marts kl. 
2000 i Egebjerg Fælleshus. 

Bestyrelsen stiller forslag 
om, at foreningen ophæ-
ves.  
Baggrunden for forslaget er, 
at den stedfundne udvikling 
på bredbåndsområdet m.m. 
har ført til, at bestyrelsens 
aktiviteter nu i to år i træk 
har været ikke eksisterende, 
og at der ikke ses at være 
udsigt til ændring heri.  
Foreningens formue svarer 
p.t. til godt 100 kr. pr. med-
lem.  
Bestyrelsen foreslår, at 
hvert medlem kan få sin for-
holdsmæssige andel af for-
muen overført til sin bank-
konto, såfremt medlemmet 
inden en nærmere af kasse-
reren fastsat frist oplyser det-
te til kassereren. Efter fristen 
udløb overføres det resteren-
de formuebeløb til foreningen 
Egebjergklubben med henblik 
på fortsat at kunne tjene fæl-
les formål i området.   
Såfremt det i vedtægternes 
§12 krævede flertal på 
mindst 2/3 af samtlige stem-
mer ikke opnås, påregner vi 
at indkalde til en ny general-
forsamling mandag den 18.  
april 2011, hvor forslaget 
kan vedtages med almindeligt 
flertal.  
Indkaldelse til generalforsam-
lingerne er hhv. vil blive ud-
sendt til medlemmerne og 
lagt på 
www.egebjergnettet.dk, hvor 
andet materiale også kan ses, 
herunder vedtægterne. 

Bestyrelsen 

Pas på indefrysningen af ejendomsskatterne 

FAKTABOX 
Kommunens pligt til ”indefrysning” 
Efter ”indefrysningsloven” (lov om lån 

til betaling af ejendomsskatter) er alle 

kommuner forpligtede til at ”indefryse” 

de egentlige ejendomsskatter 

(grundskylden). Endvidere har ejeren 

krav på indefrysning af udgifterne ved 

tilslutning af ejendommen til kollektive 

anlæg, hvor der er tilslutningspligt. 

Kommunens frivillige ”indefrysning” 
Loven giver derudover hver kommune 

adgang til at beslutte, om den vil lade 

andre udgifter vedrørende ejendommen 

indfryse, f.eks. vej– og kloakudgifter, 

herunder vandafledningsudgifter samt 

renovationsafgifter. 

Ballerup kommune ”indefryser” kun 

det, kommunen er pligtig til. 

Kommunen lider intet tab, hverken på 

indestående eller renter, da kommunen 

kun er formidler mellem Nationalban-

ken og låntager. 
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HJORTESPRINGBADET ER GENÅBNET 
Tag cyklen og kør en tur til den nye fine svømmehal 

på Skinderskovvej. Der er fire forskellige bassiner, 

blandt andet et 50 m bassin. Tag en folder og bliv  

meget klogere på dine muligheder. 

 

Åbningstider 
Hverdage      14 –21 

Weekender      10 -17 

Morgenbadning hverd. 6.30 - 8.30 

 

Priser    Voksen   Børn   Pension. & Studer. 
Enkelt        35          15                 20 

10-tur       280        120               170 

Måned      250        110               150 


