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DANS OG SANG
I
EGEBJERG FÆLLESHUS
FREDAG DEN 21. sep.
LÆS MERE SIDE 3

Egebjerg august 2012

Sep. 3. Blomstervennerne
- 4. Seniorklubben
- 7. Billardklubben
- 20. GF Syd
- 21. SANG OG DANS
- 24. Gourmetklubben
- 25. ØL&Vinlavet
- 27. DART + SØLAVET
Okt. 1. Blomstervennerne
- 2. Seniorklubben
- 6. Gourmetklubben
- 8. GF Aagesdal
- 11. DART
- 25. DART
Nov. 4. BANKO
Deadline for næste nummer er den
5. september kl. 12.
Bladet forventes omdelt 10 dage
efter deadline.
Følgende deadlines:
Oktober den 3.
November den 1.

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

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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Dans og sang i Fælleshuset
Har I husket at sætte kryds ved
fredag den 21. september?
Klokken 19 mødes vi i Fælleshuset med danseskoene kridtede og sangstemmerne smurte. Som omtalt i juninummeret kommer The Billes og
spiller op til dans og sang anført af Mogens Bille, der er kendt fra gruppen ”Når far har fri”, og som igennem en årrække redigerede Ballerupkrøniken.
Billetter à 50 kr. købes i
Torsdagstræf fra den 14.
august til den 13. september og i Egebjerg
Grill fra den 14. august
til den 14. september.
Billetten giver adgang til
natmad. Vand, vin og øl
købes i baren.

Festudvalget
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Byens
Bedste
Badminton
Kunne du tænke dig at spille badminton i vinterhalvåret??
Vi har følgende tider i Egebjerghallen
Tirsdag kl. 21.00-23.00
Torsdag kl. 21.00-23.00
Fredag kl. 16.00-19.00
Lørdag kl. 08.00-12.00
De p.t. ledige banetimer kan ses på www.egebjergsportsklub.dk under Badminton.
Specielt fredag eftermiddag/aften er der nye muligheder for at få spilletid; f.eks. hvis forældre og børn
kunne tænke sig at spille sammen, inden det bliver for sent!
Vi er en billig forening med et årligt voksenkontingent på 250 kr.; det er da billigt for en times ugentlig
motion, hvor man endda kan have det sjovt imens. Vi spiller principielt double for at udnytte hallen bedst
muligt, men afviser ikke singlespillere, hvis vi har ledige baner.
Vi har ingen faglige medlemstilbud så som træner, men til gengæld er vi en social klub, der bl.a. afholder
et julearrangement og et arrangement ved sæsonafslutning.
For at komme i gang skal du
• se på hjemmesiden om der er en brugbar banetime
• finde nogen at spille med, og
• skrive til post@egebjergsportsklub.dk
• eller ringe til 6017 1953.
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt.

Bestyrelsen
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Dartturnering …. starter
Torsdag den 27. september 2012 kl. 19.30
Kom ned i Egebjergklubben og vær med til det herlige spil.

HUSK at notere i
kalenderen:

Vi er ca. 8 ”medlemmer”,
der spiller på elektroniske skiver
– så slipper vi for at tælle selv!

11/10 (uge 41)
25/10 (uge 43)

Det koster 25 kr., som går til gaver
- og alle har noget at spille om.

8/11 (uge 45)
22/11 (uge 47)

Vi har pile til alle

Alle dage 19.30

Der er stadig plads til lidt flere…
bl.a mangler vi 3 spillere
til den almindelige dartskive
Baren er åben for salg af øl,vand,vin

Ring til mig på 6022 5539
På gensyn fra Ulla Houe

De glade vindere fra sidste turnering.
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Egebjerg Seniorklubs bustur

Amagerturen 2012

ter på vort næste stop, det nærliggende Dragør Museum, men på
tilbagevejen blev overrasket af
dagens eneste byge, og de var derfor de eneste to, der fik sig en rigtig ”våd frokost”.
Dragør Museum er et lille interessant maritimt museum, som
foruden sager fra fjerne lande
hjembragt af byens sømænd også
har mange skibsmodeller og interiører fra de gamle skipperhuse.
Da vi havde god tid, blev der for
flere også tid til en tur i lystbådehavnen eller en tur på de toppede
brosten i Dragørs gamle bydel. Af
de mange turistbusser ved havnen
kunne vi også se, at vi ikke var de
eneste, der gerne ville opleve
Dragør.

28 personer + en veloplagt chauffør startede med bus fra huset kl.
12 d. 7. aug. med Dragør Badehotel som mål, hvor en god buffet
ventede os som start på turen. Et
hotel beliggende med grønne plæner, udsigt til sejlerne i det fjerne
og i gåafstand fra det gamle
Dragør.
I højt humør satte vi os til bords,
men følte med ægteparret
Kraglund, der havde hentet billet-
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anno 1900.
Så var det tid til turen hjemover,
men først skulle Ørestaden, det ny
Amager, beses. Det blev et godt
kig fra bussen, der kørte os på
kryds og tværs mellem de mange
spændende, nogle meget farvestrålende, bygninger og så det fantastiske hotel Bella Sky.
Kl.18 var vi hjemme igen efter en
dag, som havde givet os et godt
indtryk af både det gamle og det
ny Amager
Flemming

Turen gik videre til St. Magleby –
til Amager Museet. En smuk gård
med gamle redskaber, levende dyr
i stald og på mark og film med
den traditionsrige tøndeslagning,
og hvor vi efter at have beset det
blev bænket i de lavloftede stuer
til kaffe og hjemmebagt kage. Jo
vist, nu var vi kommet på landet
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Hjertestarterinstruktion i Seniorklubben
For et par år siden investerede Fælleshuset i en hjertestarter, der blev
ophængt i køkkenet. Hjertestarteren
blev fremvist på den efterfølgende
generalforsamling i Egebjergklubben
og Fælleshuset, og der blev samtidig
vist en film om genoplivningsteknik.
Det var alt sammen udmærket, men
dels var der jo kun en meget lille del
af de potentielle brugere til stede, og
dels er der det minus, at hjertestarteren ikke kan demonstreres, da den i
så fald skal ”retableres”, og det koster
en mindre formue.
Heldigvis fik Seniorklubben et rigtig
godt tilbud gennem Isabelle Andersen, som tidligere har boet på Pilehøjvej og nu bor i Egebjerg Bykvarter.
Hendes søn Peter Oluf Andersen,
som er anæstesilæge og arbejder på

intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, ville gerne komme herud sammen med sin gode ven og kollega
Michael, som er sygeplejerske samme
sted og desuden i mange år har arbejdet med livredning i forskellige sammenhænge – ja, faktisk er han ifølge
Peter nærmest Danmarksmester i livredning!
Arrangementet løb af stablen tirsdag
den 3. juli kl. 14, hvor alle var velkomne. Seniorklubbens medlemmer
havde afsluttet deres sædvanlige frokost og trakterede med kaffe og dejlig
hjemmelavet æblekage til de
”gæster”, der indfandt sig i dagens
anledning. Det må siges, at fremmødet var virkelig flot, idet der var
mindst lige så mange ikkemedlemmer, så alle borde var besat.
Michael demonstrerer en hjertestarter

Peter og Michael lader op til demonstration af hjertestarter mm.
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Peter introducerede
Michael og sig selv og
fortalte, at det var særlig morsomt for ham at
stå i Fælleshuset, da
han faktisk havde haft
en del af sin skolegang
i disse lokaler, inden
den ”rigtige”
Egebjergskole blev
bygget, så det var ren
nostalgi.

on om dagens emne. Først opførte de
to et lille rollespil omkring et hjertestop, så vi fik demonstreret hele proceduren omkring konstatering af patientens tilstand, alarmering af hjælp,
søgen efter hjertestarter og endelig
genoplivningsforsøg, indtil hjælpen
når frem. Alt dette fik vi bagefter selv
lejlighed til at prøve i praksis på de
medbragte dukker, hvis vi havde lyst,
og det var der mange, der havde.

Og så fik vi ellers en
virkelig fin informati-

Næste punkt var demonstration af
hjertestarter, og Peter og Michael
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selv. Vi trykkede på knapper, satte
elektroder på og prøvede at følge den
mundtlige instruktion fra hjertestarteren.
Alt i alt var det nogle meget udbytterige timer, og jeg er sikker på, at alle
følte sig betydeligt bedre rustet end
før, hvis de skulle stå med en person,
der har brug for hjælp.
Peter og Michael fortjener en meget
stor tak, fordi de ville rive nogle timer ud af deres sikkert travle hverdag
for at komme ud og gøre os en hel del
klogere. Og tak til Seniorklubben for
at være vært for arrangementet.
KH
Henrik prøver kræfter på en model

havde medbragt flere af slagsen, så
det fik vi også lejlighed til at prøve

FOTO: Flemming Adrian

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

9

Egebjerg august 2012

Flemming Adrian har sendt bladet nedenstående klip fra Berlingske, bragt i anledning af Finn
Roars runde dag den 21. juli.
Finn ønskes et forsinket tillykke
med de 75 år, med tak for mange
timers dejlig og professionel underholdning gennem årene.

GRENE OG UKRUDT
-DET ER TID TIL BESKÆRINGOm sommeren kan grene og ukrudt gøre det vanskeligt at færdes på
veje, stier og fortove, som af hensyn til trafiksikkerheden skal kunne
bruges i deres fulde bredde.

Grene
Beplantning langs
med veje, stier og
fortove skal af
grundejeren klippes
og beskæres, så der
bliver en fri højde
over kørebanen på
mindst 4 m og over
fortove og cykelstier
på mindst 2,50 m.
Grene, som vokser
ud omkring gadelygter, skal beskæres
sådan, at lyset kan
spredes optimalt.
Hvis man bor på en
hjørneejendom med
dårlige oversigtsforhold, må træer og buske omkring hjørnet kun være en meter høje, så man kan se over dem, inden man svinger ud fra
vejen. Træer og hække skal beskæres helt ind til skellinien, så færdsel forbi ejendommen kan foregå uhindret.
Som hovedregel befinder skellinien sig oftest ca. 30 cm bag fortovets
inderste flisekant eller bag eventuelle lysmaster.
Hvis ny hæk skal plantes ved offentligt areal eller vej, skal den placeres mindst 30 cm bag skellinien, så den ikke senere gror ud over
skel.

Ukrudt
Som grundejer har du pligt til at holde fortovet rent for ukrudt og
andet.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at henstille til grundejerne at
fjerne ukrudtet ved håndkraft og i videst muligt omfang undgå at
bruge kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler.
De nævnte bestemmelser er omfattet af Ballerup Kommunes regulativ for ren- og vedligeholdelse af veje og stier.
Hvis grundejeren ikke selv sørger for beskæring, ukrudtsbekæmpelse
og renholdelse, vil arbejdet i henhold til lov om offentlige veje, kunne udføres ved kommunens foranstaltning for ejerens regning.

Oplagring på vej og fortov
Du må ikke oplagre byggematerialer eller andet på vej eller fortov
uden vejmyndighedens tilladelse.
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Forsikringstilbud – spar flere tusinde kroner

Vedrørende grundejerforsikringer i Egebjerg

I Egebjerg Bladet/april 2012 bragte jeg et indlæg om
et godt tilbud på en husforsikring for husejerne i
Egebjerg, som jeg havde forhandlet mig frem til med
assurandør Jesper Maribo, Tryg Forsikring.
Årlig præmie 4.284 kr. for alle grundejere i Egebjerg-området uanset husets størrelse.
Husforsikringen kan tegnes uden at flytte andre forsikringer.
Tilbuddet er nærmere beskrevet i Egebjerg Bladets
aprilnummer.
Jesper Maribo og undertegnede er forbavset over, at
ret få grundejere har reageret på det gode tilbud. Han
og jeg har derfor aftalt, at vi genindrykker aprilindlægget med opfordring til, at grundejerne på ny
overvejer tilbuddet. Indlægget følger umiddelbart
efter dette indslag.
Jeg har flyttet min husforsikring + indbo og bilen til
Tryg og sparer alene på husforsikringen 2.400 kr. i
årlig præmie.
For god ordens skyld kan jeg oplyse, at jeg ikke får
nogen form for provision fra Tryg (desværre!).- Jeg
påtog mig opgaven at forsøge at finde et alternativ til
den fordelagtige aftale, vi havde med Alm. Brand,
men som de rendte fra efter 17 gode år. Jeg synes,
den nye aftale med Tryg er tilsvarende fordelagtig.
Henvendelser vedr. omlægning af husforsikringen
eller forespørgsler herom bør rettes direkte til assurandør Jesper Maribo, mail: jesper.maribo@tryg.dk
eller mobil: 51319251.
Men I må naturligvis også gerne rette henvendelse til
undertegnede:
Hans Christensen, Rydtoften 3
Mail: hans.bal@email.dk
Tlf.: 44976048.

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. Trygs
betingelser er en tilslutning på min. 50 husstande.
Det skal bemærkes, at Trygs ”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 tlf. 44976048.

Bladet ville meget gerne som tidligere have
bragt referat af båltalen, som i år blev holdt af
Peter Als, men på grund af stofmængden har
dette desværre ikke været muligt i år. Red.
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Sankt Hans Aften

fortsætte med hyggelig stemning
nogle timer endnu.
Tak for en dejlig aften og tak til Jens
Gade for fotodokumentation.
Lis Folke

Traditionen tro havde Egebjergklubben inviteret til Skt. Hansaften, og vi
var 33, der tog imod invitationen.
Godt nok hed det sig, at dørene blev
åbnet kl. 18.30, men det var de få,
der ventede så længe ☺
Holdet bag aftenens arrangement
havde dækket fine borde, der var
lavet et indbydende salatbord, Ib
Mørk havde indkøbt til meget lækre
bøffer, grillen var tændt, og første
punkt var en velkomstdrink, inden
”grillmestrene” gik i gang med at
stege bøfferne.
Stemningen ved bordene var munter,
snakken gik, som den nu gør mellem
venner, og inden vi fik set os om, var
klokken blevet 21, tid til at gå til
Teglværkssøen, hvor Fællesvirket
igen i år havde opstillet telte, så musikken, taler og barpersonale kunne
være i ly for eventuel regn. Det var
dejligt, at så mange fra ”hele det sto12

re Egebjerg” sluttede op
om Skt. Hansaften i Egebjerg.
Peter Als fra Ungdomsklubben - og medlem af
kommunalbestyrelsen holdt båltalen. Det gjorde
han fint, han fik flettet
meget ind omkring
Egebjergkvarteret, lidt om
fortiden og noget om
fremtidsplanerne for bydelen.
Søren Andersen stod for
optænding af bålet, der
var flot pyntet med heksen, de 15 mm regn, der
var faldet dagen før, gjorde opgaven lidt vanskelig,
men afsted til Bloksbjerg
kom hun.
Så tilbage til Egebjergklubben, hvor vi kunne

