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Egebjerg april 2012

April
Maj
Juni
Juli
Aug.

Deadline for næste nummer er den
2. maj kl. 12.
Bladet forventes omdelt 10 dage
efter deadline.
Følgende deadlines:
Den 30. maj
Den 8. august
Den 5. september

17. GF Pilehøj
19. GF Skovbo
23. GF Tranemosen
27. Billardklubben
30. Gourmetklubben
1. seniorklubben
7. Blomstervennerne
13. Børnenes fest
24. GF Egebjerghuse
30. Ældreidræt
4. Blomstervennerne
5. Seniorklubben
17. Gourmetklubben
23. Skt. Hans
3. Seniorklubben
7. Seniorklubben

Egebjergklubbens arrangementer i resten af 2012
13. maj

Børnearrangement med tryllekunstner (se omtale side 3)

23. juni

Midsommerfest

21. sept.

Danse- og sangaften med levende musik

EGEBJERG FÆLLESHUS

4. nov.

Banko

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

6. dec.

Julehygge

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag

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

Nærmere følger om hvert enkelt arrangement, når tiden nærmer sig.
Se også www.egebjergklubben.dk

Forsiden er, nok en gang, tegnet af billedkunstneren Kirsten Seeberg. Mange tak. Red.

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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BØRNENES FEST
Egebjergklubben arrangerer en fest for børn søndag den 13. maj 2012 kl. 14 – 17.
Hovednummeret bliver en tryllekunstner, der også kan lege med balloner.
Derudover arrangeres forskellige lege og konkurrencer. Børnene får gratis
pizza og drikkevarer. Voksne får også gratis pizza og kaffe. Andre drikkevarer må købes i baren.
Elektronisk tilmelding til formanden@egebjergklubben.dk eller telefonisk
på 4497 5943/mobil: 2264 1263 senest den 2. maj 2012. Af hensyn til arrangementet bedes antal voksne og antal børn samt børnenes alder oplyst ved
tilmeldingen, som skal betragtes som bindende. Hvis man bliver forhindret,
bedes man melde afbud hurtigst muligt og senest den 12. maj 2012 kl. 12.
Klubben forbeholder sig muligheden for at aflyse ved for få tilmeldinger.
Som vi meddelte ved generalforsamlingen, bruger vi de pengegaver, vi har
fået fra Egebjergnettet og fra Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn til at afholde arrangementer for børn og voksne. Vi vender senere tilbage med et tilbud om en særlig aften for voksne til september.
Lone Tegner
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Generalforsamling i Egebjerg Sportsklub, torsdag
den 22. marts 2012.
Referatet kan i sin helhed ses på
www.egebjergsportsklub.dk
hvorfor her blot bringes et resumé.

tonturnering, hvor der var ”julet”
lidt, med efterfølgende julefrokost.
Bestyrelsen arbejder primært på to
indsatsområder:
1) Flere medlemmer, hvor vi sommeren og efteråret 2011 iværksatte
en hvervekampagne gennem kraftig
annoncering i Egebjerg Bladet samt
Egebladet. Kampagnen gav et fint
resultat af nye medlemmer, men
desværre var afgangen tilsvarende.
Også i 2012 vil vi forsøge at få nye
medlemmer og opfordrer til, at vore medlemmer
også forsøger at få flere til at spille i Egebjerg
Sportsklub.
2) Bedre banetider, hvor vore tildelte haltimer
bl.a. er afhængige af medlemsantallet. En øgning
af medlemsantallet vil også kunne give flere og
bedre haltimer. Vi arbejder derfor på at få tider fra
kl. 18-22 på hverdage samt at beholde vore lørdagstider.
Til sidst opfordrede Erik til, at medlemmerne kommer med forslag om, hvad man ønsker af aktiviteter udover den almindelige spilletid (træning, turnering, kultur m.v.).
Beretningen blev godkendt.
Regnskab, indskud, kontingent og budget blev
hurtigt enstemmigt vedtaget.
Der forelå ingen forslag,
og valgt blev følgende:
Formand, Erik Neergaard.
Sekretær, Henrik Jensen.
Et bestyrelsesmedlem, Jørgen Jacobsen.
Revisorer blev Peter Christensen og Henning
Hansson og revisorsuppleant blev Karin Thorsen.

Ib Mørk blev valgt til dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed
beslutningsdygtig, hvorefter formanden, Erik Neergaard, gav Bestyrelsens beretning, hvori nævntes, at 2011 har været tilfredsstillende. Medlemstallet er næsten uændret,
og i sæsonen 2011-2012 fik vi tildelt samme spilletider som i 2010. Men vedrørende 2012-2013 endte halfordelingsmødet for første gang i flere år ikke
i enighed om benyttelsen af Egebjerghallen. Det er
derfor efterfølgende blevet afgjort af halfordelingsudvalget, hvorefter vi i næste sæson mister timen 18-19 om torsdagen, men til gengæld får
vi tre nye timer om fredagen kl. 16-19. Formelt er dette ikke endeligt, før timerne, formentlig
engang i maj måned, er lagt på www.ballerupkultur.dk men der sker næppe ændringer. De nye
banetider kan allerede nu ses på hjemmesiden
med henblik på at give dem, der i dag spiller torsdag kl. 18-19, en mulighed for at vælge en fredagstime i stedet, inden vi laver en kampagne for
at få fyldt banerne op.
Vore medlemmer benytter i dag banerne flittigst
om tirsdagen kl. 21-22, torsdagen kl.18-19 samt
lørdagen fra kl. 8-10. Det er vigtigt, at medlemmerne benytter deres baner, og såfremt man er
forhindret i at spille, må man forsøge at skaffe en
substitut.
Efter generalforsamlingen blev der som sædvanlig
Sæsonafslutningsarrangementet bestod af en lille
budt på lidt mad og drikke.
badmintonturnering, drinks i haven hos formanden
Henrik
samt middag på restaurant Viet Hoa.
Julearrangementet begyndte også med en badmin-
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Foreningen til
Pinsens Bevarelse
Husk! Den 27. maj 2012 er dagen, hvor medlemmerne samles
kl. 12 ved indgangen til skoven
og drager mod Bålpladsen, hvor
vi indtager den medbragte mad
og drikkelse.
Kl. 14 skulle der være faldet så
meget ro over medlemmerne,
at Generalforsamlingen kan afholdes.
Foreningen er heldigvis ikke
blevet større, end at der stadig
er plads til flere medlemmer.
Det er altid rart at se nye ansigter. Så mød op og se, om du
skulle have lyst til at være med.
Medlemskabet er gratis, og der
er ingen forpligtelser – andet
end du selv skal tilberede maden.
På gensyn den 27. maj kl. 12
for enden af Pileagervej.
Præsidenten
Ole
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1001 NATS EVENTYR I MARRAKECH
Gode venner spurgte tidligt på året,
om det var noget for os at komme
med på en tur til Marrakech med Rejseeksperterne som teknisk arrangør.
Hvad de ikke vidste var, at vi havde
været der for 27 år siden i forbindelse
med vores daværende arbejde.
Der er flere rejsearrangører, der har
rejser til Marokko – både i badebyen
Agadir, i Marrakech eller som rundrejser. Vi er blevet for magelige til at
bo i en kuffert, som man ofte gør på
rundrejser, Agadir fristede ikke rigtigt, men da vi dengang fandt Marrakech spændende, var vi ikke svære at
overtale.
Byen er opdelt i den gamle by, Medinaen, der er 2 x 3 km stor og er omkranset af en bymur med utallige porte, og så den franske bydel med brede boulevarder, moderne hoteller og
efterhånden meget beboelse. Det hedder den franske bydel, fordi de franske tropper for præcis 100 år siden
rykkede ind i byen Både muren og al
bebyggelse har en farve, som man
nærmest kan betegne som støvet rosa.
Vi valgte at bo i Medinaen – ikke på
et hotel, men på noget, der hedder en
Riad, hvilket er det arabiske ord for
have. Der er mange af dem inden for
den gamle by, men de er alle kendetegnede ved at være meget små og
med en privat atmosfære.
Vi vidste, at fly, transport fra og til
lufthavnen, en uges ophold inkl. morgenmad samt 3 udflugter var med i
prisen, men hvordan det helt foregik,
vidste vi ikke helt præcist, men det
viste sig, at det fungerede, selv om
rejseudbyderen ingen repræsentant
havde på stedet. Når vi skulle hentes
f.eks. kl. 9, stod der en engelsktalende lokal guide på slaget for at tage os
med på nye eventyr.
Vores udflugtsprogram bestod af en
karettur, en omvisning i medinaen og
en tur til Atlasbjergene.
Vores logi var et paradis, selv om vi
ude fra var noget tvivlende på, om
man kunne bo sådan et sted. Der var
nemlig ingen vinduer ud mod gaden,
kun tykke mure, men vi kom ind i en
dejlig (åben) patio med en fontæne i
midten, og ud derfra lå så værelser
enten i stuen eller på 1. sal. Vi havde
et dejligt værelse, men vores venners
var meget småt, men de fik nu hurtigt
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tilbudt noget, der var en anelse bedre.
To etager oppe var der en pragtfuld
tagterrasse med blomsterkrukker, små
bordarrangementer samt nogle flugtstole. Det hele var meget familiært,
men der var også kun 16 værelser,
som ikke var belagt alle sammen.
Hjemmefra var vi indstillet på, at øl
og vin var noget, man kun kunne bestille på større restauranter og hoteller, men allerede den første aften
fandt vi ud af, at man kunne købe
lokal vin på vores riad, hvor vi i øvrigt spiste mange af vores måltider,
fordi deres mad var rigtig god. Med
få timers varsel kunne vi aftale menuen. Vi kunne få en 3-retters menu,
hvoraf hovedretten ofte var en tagine,
som nærmest svarede til en stegeso,
hvor kød eller fisk havde simret i timevis med grøntsager eller andet.
Forretten var ofte suppe, og desserten
noget med frugt. For sådan en menu
måtte vi betale 100 kr. pr. person.
Den marokkanske mad er ikke stærk,
men de krydrer maden på en anden
måde end vi.
Marrakech’ vartegn er den enorme
plads Djermaa el-Fna, og her foregår
der ting og sager. Slangetæmmere,
vandsælgere, dansere, akrobater, historiefortællere, og så kunne man købe alverdens ting, bl.a. stykvis af søm

og cigaretter, ja, selv gebisser. Hatten
gik jævnligt rundt, men hvad de
egentlig lever af, ved vi ikke, men de
havde da fundet ud af at organisere
det, så hvis man tog billeder af dem,
kostede det præcist 20 dirham, hvilket svarer til små 14 kr. Om aftenen
blev hele pladsen omdannet til et stort
gadekøkken, hvor man kunne spise
mange specialiteter. I kanten af pladsen var der en masse boder med salg
af alskens ting og sager. Det var dog
intet imod at komme ind i selve souken, hvor man kunne købe alt til fadet
henhørende – lædervarer, keramik,
krydderier, smykker, tæpper og små
ting til hjemmet. Når man kom længere ind i gyderne, var det mere lokalt med salg af fødevarer, man kunne komme med sin dej og få bagt sit
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brød, og endvidere var der håndværkere, der fremstillede det mest usandsynlige uden brug af moderne hjælpemidler. Der var f.eks. snedkere, glarmestre, gørtlere, trædrejere, skofabrikation og meget mere. Souken strækker sig over et stort område, så man
kan faktisk godt fare vild. Efter sigende skulle der være over 4.000 små
”butikker” i området, men de fleste er
meget små.
Uanset om man handler i den store
souk, i en af de mindre souker eller i
de små smalle gyder, skal der pruttes
godt og grundigt, for man skal helst
ned på 50 % eller mindre af startprisen, før sælger og køber er tilfredse.
Det er vildt skægt, synes den kvindelige part af os, og vi kom da også
hjem med nogle ting, bl.a. nogle glas,
som vi slet ikke aner, hvad vi skal bruge til. Nå, men de skal jo også leve.
Ud over det mere hektiske liv i byen,
er der også mange parker. Vi hyrede
en taxa en dag og bad om at blive

kørt rundt til nogle af dem.
Den dag, vi var på tur til Atlasbjergene, fik vi en tillægsoplevelse. På vejen hjem spurgte vores guide, om vi
ville hjem hos enten ham eller chaufføren og drikke te (mynte). Da vi
havde fået at vide, at chaufføren kom
fra en berberlandsby, valgte vi det.
Landsbyen bestod af blot 5-6 huse.
Vi blev ledt op på 1. sal og kom ind i
en primitiv stue – et aflangt lokale
med sofaer på de 3 sider, pudsede og
helt bare vægge, et tæppe på gulvet,
en lampe i loftet, et rundt bord samt
et fjernsyn, der ikke blev skruet ned
for, mens vi var der. Vi fik en masse
at vide om deres sociale forhold, bl.a.
at de stort set ikke betaler skat, men
hvis de bliver syge eller arbejdsløse,
skal de selv klare det økonomiske.
Rent faktisk så vi mange handicappede og også en masse tiggere. Vi fik
også at vide, at gæstfriheden er stor i
Marokko, hvilket nu ikke kom helt
bag på os.

Meget af det vi oplevede, da vi var
der for 27 år siden, var der ikke ændret ret meget ved, men trafikken var
blevet helt kaotisk, og i rundkørslerne
var det helt vildt. I et stort virvar kørte der busser, biler, hestevogne, æselkærrer, cykler, knallerter og scootere
rundt mellem hinanden. De må have
styr på det alligevel, for vi så ingen
uheld eller bulede biler. Vi kunne nu
være ligeglade med trafikken i deres
rundkørsler og veje, men det var vi
ikke, når vi gik i de små smalle gader,
hvor der ingen biler var. Vi nærmest
sprang for livet, når et tohjulet køretøj kom fræsende, samtidig med at de
talte i mobil. Til gengæld havde vi
troet, at vi skulle passe på vores ejendele, men ikke på noget tidspunkt følte vi
os truede, hverken dag eller nat.
Marrakech er på flere måder modsætningernes by, bl.a. med påklædning.
Mange i medinaen er stadig indhyllede eller iført kjortler, men i den franske
bydel er påklædningen mere til jeans,
læderjakker og endda bare maver.
Så er der lige temperaturen, som er så
vigtig for os nordboere, når vi tager
på ferie. Midt i marts var det omkring
25 grader og sol fra morgen til aften,
men om natten var det nede på 10-12
grader.
Nå, enhver ferie har sin ende, og vi
var enige om, at en uge havde været
passende. På afrejsedagen kom taxaen på klokkeslettet, og så var der bare
tilbage at tage en rørende afsked med
vores søde værter.
Tænk at opleve så meget fremmedartet kun godt 4 timers flyvetur væk.
Jan og Lone
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Grundejerforeningen Egebjerglund Syds
generalforsamling den 15.3.12
Referatet ligger i sin helhed på
www.egebjerglund-syd.dk hvorfor her blot bringes et resumé.

Jens Brunsgaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.
Beretning af formanden, Thomas
Seeberg, omhandlede 4 hovedtemaer,
hvorefter han ville omtale et fra et
medlem modtaget forslag med henblik på debat herom:
Snetraktoren
Som vi besluttede på sidste års generalforsamling, fandt bestyrelsen en
god brugt snetraktor, en firehjulstrukket af mærket ”Holder”. Den
kunne vi købe inkl. kost, saltudlægger og skrabeblad for 50.000 kr.; vi
har anskaffet 2 paller salt og fået gravet dybere under det halvtag, vi har
lejet som opbevaringssted. MEN den
ene gang, vi fik brug for maskinen
denne vinter, stod brændstofpumpen
af. Aagesdal er formentlig med på
løsningen (Syd skal så betale 58% af
de samlede udgifter), hvilket vi må
betragte som en absolut fordel, bl.a.
af hensyn til vore børns skolevej.
Da vi skulle opkræve det ekstraordinære kontingent, budgetterede vi for
en sikkerheds skyld med ca. 70.000
kr. som vores udgift, hvilket kan ses
på årets overskud.
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Ring 4
Bestyrelsen har vurderet, at støjgenerne for det store flertal er blevet
kraftigt reduceret med den nye støjdæmpende asfalt, og for de allernærmeste er den blevet mere udholdelig,
så vi står ikke nærmest i køen til at få
opført en støjskærm. Men vi følger
fortsat udviklingen, og vi henvender
os igen, når tiden bliver mere moden.
Vi har konstateret, at arbejderne med
det nye kryds Sortemosevej/Ring
IV nu er genoptaget. Stoppestederne
ved Shelltanken flyttes til det nye
kryds, men eventuelt ikke samtidig,
idet der udestår nogle vurderinger
omkring de såkaldt ”bløde trafikanter”. Det vides ikke, om ind- og udkørsel til tanken ændres. Arbejdet
forventes afsluttet til maj. Når det har
varet så længe, er det også, fordi en
entreprenør er gået konkurs undervejs.
To små grundstykker foreningen
ejer
Det drejer sig om to små jordstykker,
matr. 28V og 28Q, der blev tilovers
ved udstykningen, og som på grund
af deres størrelse og placering kun vil
kunne nyttiggøres af de medlemmer,
der bor nærmest grundene, og til
hvem de påtænkes solgt. Det drejer
sig om to mindre stykker af adgangsvejen til hhv. vognmanden ved ringvejen og af sidevejen mellem Pæremosevej 27A – 29.

Dispensation for bebyggelsesgrad
På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet, at
grundejerforeningen over for kommunen kunne tilkendegive følgende:
Vi tilslutter os dispensationer fra
kommune- og lokalplaner for så vidt
angår afgørelser, der overholder det
til enhver tid gældende bygningsreglement.
Henvendelse fra et medlem, var fra
Zouhaier Krifa, der ønskede at drøfte
to spørgsmål på denne generalforsamling, og vi lovede at nævne hans
spørgsmål her i beretningen, så de
kunne drøftes under dette punkt. Henvendelsen lød således:
Vedr: Generalforsamlingen den
15.3.2012
Følgende 2 punkter vil jeg gerne have
med på dagsordenen den 15.3.2012:
1) Demokratiopfattelsen i grundejerforeningen
2) Principper og lovhjemmel/
bemyndigelse vedrørende fastsættelse
af kontingent for alle medlemmer af
grundejerforeningen Egebjerglund
Svar udbedes!
Venlig hilsen
Zouhaier Krifa
Til beretningens fire hovedtemaer
fremkom følgende:
Bestyrelsen oplyste på forespørgsel
herom, at man ikke har fået nogen
garanti på snetraktoren, da den er
købt brugt og meget billigt.
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Medlemmerne kan ved henvendelse
til Thomas Seeberg komme på en
mailliste, der bruges til at informere
om problemer med snemaskinen,
og bestyrelsen vil bestræbe sig på at
give hurtigere oplysninger herom på
hjemmesiden, når muligt.
Det offentlige prioriterer anvendelsen
af midler til støjskærme efter, hvor
flest mulige borgere får gavn af afskærmningen.
Bestyrelsen vil overveje et forslag fra
et medlem om at forære kommunen
de to små grundstykker.
Herefter fik Zouhaier Krifa ordet og
begrundede sit forslag. Han nævnte
herunder bla.:
Jeg har altid været glad for foreningen og bestyrelsens arbejde, men finder, at beslutningen om en kontingentforhøjelse på 180% på sidste års
generalforsamling godt kunne have
været mere demokratisk og grundigt
gennemført. Der er ingen tvivl om, at
der var flertal for investeringerne,
men de negative røster burde have
været klarere refereret, ligesom der
ved afstemningerne burde have været
optalt såvel nej-stemmer som hvor
mange, der undlod at stemme for det
enkelte forslag. Indkaldelsen til generalforsamlingen burde iøvrigt have
været mere præcist dateret end blot
„primo februar“.
Om sidstnævnte datering nævnte
bestyrelsen, at vi har valgt denne
form, fordi vi får indbydelser omdelt
med bud, der får nogle dage til at

udføre opgaven, men vi har noteret os
synspunktet.
Under drøftelsen af forslaget fremkom bl.a. følgende:
Drøftelsen af spørgsmålet om en
snetraktor på sidste års generalforsamling var baseret på mange alternativer fra bestyrelsens side, og der
fremkom under drøftelserne nogle
yderligere varianter.
Diskussionen kunne derfor indimellem forekomme noget rodet, men det
er i sidste ende dirigenten, der beslutter, hvordan f.eks. meningstilkendegivelser skal foregå.
Indsigelser mod dirigentens håndtering sker på stedet, og man kan f.eks.
i henhold til vedtægterne kræve
skriftlig afstemning, hvis 1/5 af de
tilstedeværende medlemmer kræver
det.
Vedtægterne siger i øvrigt ganske
klart, at de, der møder frem, bestemmer.
Spredningen i holdninger til de
forskellige forslag burde være kommet langt klarere frem i referatet.
Der er tinglyst en pligt for grundejerne til at være medlem af grundejerforeningen.
Formandens beretning blev herefter
godkendt.
Der forelå ingen forslag til behandling, og regnskab, budget og kontingent blev hurtigt godkendt.

Valgene blev også hurtigt overstået.
Svend Jensen blev genvalgt som kasserer; Niels Damgaard og Jørn Ishøi
blev genvalgt til bestyrelsen. Til bestyrelsessuppleanter genvalgtes Marco Frederiksen, og Nete Gabel modtog nyvalg. Som revisorer blev Jørn
Steen Jensen genvalgt og Kirsten Hagen blev nyvalgt og for ét år.
Jens Brunsgaard blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Under Eventuelt nævnte Erik Hagen med henvisning til en bemærkning derom tidligere under generalforsamlingen, at Egebjergklubben
kun modtager 15 kr. pr. medlem fra
grundejerforeningen, hvilket bl.a. går
til udgivelsen af Egebjergbladet.
Egebjerg Fælleshus modtager 40 kr.
pr. medlem fra alle grundejerforeningerne i området dækkende ca. 700
husstande,og uden denne støtte kunne
huset ikke bestå med de muligheder,
vi har i dag for at afholde vore møder,
forholdsvis billige private lejemål til
fester etc. Uden huset ville vort område forekomme meget fattigt, så brug
det og udnyt arrangementerne, herunder TorsdagsTræf.
Thomas Seeberg sluttede med at
meddele, at han er på valg på næste
års generalforsamling og ikke genopstiller. Medlemmerne opfordredes
derfor til at overveje egnede kandidater uden for bestyrelsens kreds.
/Henrik, referent
****
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Vedrørende grundejerforsikringer i Egebjerg
I Egebjerg Bladet/februar 2012
bragte jeg et indlæg under ovennævnte overskrift. Konklusionen
var, at det tilsyneladende ikke var
muligt at opnå et tilfredsstillende
kollektivt forsikringstilbud for
grundejerne i Egebjerg-området.
Jeg har dog undervejs haft kontakt
med assurandør Jesper Maribo fra
Tryg Forsikring, og han kan nu
tilbyde en – efter min opfattelse –
konkurrencedygtig grundejerforsikring for grundejerne i Egebjerg.
For en præmie på 4.284 kr. årligt
pr. husstand uanset husets størrelse og med en selvrisiko på 2.500
kr. pr. skade dækker den efter min
opfattelse alt, hvad en grundejerforsikring bør dække, herunder
rør, kabel og stikledninger indvendigt og udvendigt, retshjælp og en
særlig ”Udvidet Tryghed”, der
dækker skade, hvor vand trænger
ind i bygningen, f.eks. gennem
væggen eller op gennem gulvet,
samt skade efter fygesne. Tryg’s
betingelser er en tilslutning på
min. 50 husstande.
Det skal bemærkes, at Tryg’s
”Forsikringsbetingelser nr. 0805”
er på i alt 23 sider, og disse bør
naturligvis læses igennem af den
enkelte forsikringstager, inden

man i givet fald tager imod tilbuddet.
Tilbuddet forudsætter ikke, at man
flytter andre forsikringer til Tryg,
d.v.s. den nævnte pris for husforsikringen gælder også, selv om det
er den eneste forsikring, man vælger at benytte sig af. Men Tryg vil
formentlig sideløbende tilstræbe at
tegne andre forsikringer (indbo,
bil eller sommerhus m.v.) med de
pågældende husstande i området
med henblik på at opnå rentabilitet
i projektet. Jesper Maribo og jeg
har derfor aftalt, at jeg bringer dette indlæg med oplysning om tilbuddet. Evt. vil han og jeg tillige
uddele en uddybende folder herom
til alle husstandene med opfordring til seriøst at overveje tilbuddet og med henblik på at opnå den
fornødne tilslutning. Jesper Maribo vil evt. efterfølgende rette telefonisk henvendelse til nogle af
husstandene under henvisning til
dette indlæg og tilbuddet i øvrigt.
Personligt synes jeg, at her er tale
om et reelt og godt tilbud.
De af jer, der ønsker nærmere oplysninger om tilbuddet, bør rette
henvendelse til assurandør Jesper
Maribo,
jesper.maribo@tryg.dk
mobil: 51319251.
Hans Christensen, Rydtoften 3,
mail: hans.bal@email.dk
44976048.
****
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SOMMERMARKEDSDAGE
I EGEBJERG
BYGADE
MAJ:

Hver lørdag i maj kan du stille et
”loppebord” op i butiksarkaden på
Egebjerg Bygade kl. 11-14.
Gør forårsrent i gemmerne og sælg
dine overskudsting.
Tilmelding er ikke nødvendig – bare
kom og stil op efter først-til-mølle for
at få den bedste plads!
JUNI:
EGEBJERG FESTIVAL
LØRDAG D. 16. JUNI KL. 11-23
Sæt kryds i kalenderen – vi arbejder
på højtryk for at stable en festlig Bydelsfestival på benene med musik &
gøgl fra morgen til aften i Egebjerg
Bygade langs butiksarkaden:
•

Musikscene foran Tårnsøen

•

Udendørsgrill v/Le Fiestapizzariaet

•

Vinbod, slush-ice og vaffel-is
v/Kiosken

•

Kæmpe-lagkage v/Bageriet

•

Modeshow, tøj og smykker v/
Fru Sølvsten

- og hvad vi ellers finder på!
KOM OG VÆR MED TIL AT
SKABE LIV OG GLADE DAGE I
EGEBJERG BYGADE.
Endeligt program vil blive annonceret
når vi nærmer os. Hold øje med opslag i Bygaden og vores lokale nyhedsspredere Egebladet (Bykvarteret)
og Egebjergbladet (Villakvarteret).
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