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Forord
Kom maj, du søde,
milde, og giv os varme
til at gå lange ture, tage
på picnic i skoven, grille
og møde naboerne.
Af Mette Hvidberg Lund

I dette nummer bliver du
inviteret med til det hele. Der
tændes op i den store grill til
Distribution:
grillaften, skrues op for hyggen
Per Groth Andersen
til Torsdagstræf, og du kan
Tlf. 44 44 29 57
komme med på spadseretur
Egebjergbladet bliver udgivet af på St. Bededag. Pinsen byder
på skovtur og picnic, så det er
Egebjergklubben,
bare om at springe ud i det.
www.egebjergklubben.dk
Formand Lis Folke:
formanden@egebjergklubben.dk Infomøde om e-post
Vi vil derudover gerne i (rigtig)
Tlf. 44 97 60 48
god tid gøre opmærksom på,
Mobil: 51 90 67 58
at Borgerservice kommer til
EGEBJERG FÆLLESHUS Fælleshuset for at informere
om digital post, hvilke flere har
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
efterspurgt!
post@egebjergfaelleshus.dk
Priser for leje af Fælleshuset:
Én hverdag		
kr. 750
Fredag		
kr. 1250
Lørdag		
kr. 1850
Søndag/helligdag kr. 1850
Fredag og lørdag kr. 2600
Lørdag og søndag kr. 3000
Fre., lør. og søndag kr. 3800
Reservation af Fælleshuset
kan ske kl. 20.00 - 21.00, når
der er Torsdagstræf (hvilket
er fra kl. 19.30 - 23.00). Der
udlejes ikke til ungdomsfester.
Husk at medbringe 150 kr. til
reservationsgebyr.
For medlemmer af tilknyttede
foreninger er der trådløst net,
og password udleveres i baren
eller af den tilsynsførende.

Fra tasker til demokrati
Du får en sjov lille rejsefortælling med tasker som
omdrejningspunkt, Egebjerghøj
informerer om årets gang og
andet, Egebjerg Sportsklub
har nyt om klubmesterskabet
i badminton, og den sidste
artikel lægger op til mere aktiv
deltagelse i nærdemokratiet.

Ny redaktør til bladet?

Vi har brug for en ny redaktør
til bladet, da jeg stopper for
at prioritere efteruddannelse.
Det har ellers været enormt
hyggeligt at redigere og
illustrere Egebjergbladet, og
jeg vil gerne sige tak for alle de
gode indlæg.
Brug for dig
Hvis du kan lide at skrive, og
du som frivillig vil være med til
at skabe fællesskab omkring
aktiviteterne i Egebjerg, så kan
du blive den nye redaktør. Vi
viser dig hvordan bladet sættes
op i Publisher, som minder
meget om Word.
Ring eller skriv blot til Lis Folke
formanden@egebjergklubben.dk

Tlf. 44 97 60 48 / 51 90 67 58

Næste deadline
Vi modtager ikke indlæg til juninummeret, som bliver en kort
udgave.

Annoncepriser (beboerannoncer er gratis)
Højde x Bredde
42,5 x 60 mm
42,5 x 124 mm
88,0 x 60 mm
88,0 x 124 mm
58,0 x 188 mm
133,5 x 188 mm
270,0 x 188 mm
Side 2

Pris:
95 kr.
180 kr.
180 kr.
320 kr.
320 kr.
480 kr.
650 kr.

Farvetillæg:
30 kr.
50 kr.
50 kr.
100 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.
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Grill-aften iFælleshuset

Torsdag den 22. maj
tænder Egebjergklubben
op i den store
grill udenfor på
parkeringspladsen, og
fra klokken 18.00 er den
klar til brug.
Af Egebjergklubbens
bestyrelse
Du skal selv komme med
dine bøffer, koteletter, pølser,
eller hvad du vil have, og du
skal selv stege det på grillen selvfølgelig også det tilbehør

du vil have til kødet. Hvis du
ikke er så vant til at grille, er
der helt sikkert en anden, der
gerne vil hjælpe.
Vi sørger for, at grillen er varm,
og der bliver dækket bord med
tallerkener, glas og bestik - så
du slipper også for opvasken.

eller tilmeldes i forvejen, men
vi forventer selvfølgelig, at du
køber dine drikkevarer i baren.
Velkommen til en hyggelig
aften. Vi håber, at du kommer,
og du må meget gerne tage
naboen med!

Baren er åben med vin, øl og
sodavand, og hvis det bliver
regnvejr, så sætter vi bare en
parasol over grillen.
Det er gratis at deltage, så
der skal ikke købes billetter

TorsdagsTræf iFælleshuset
Kom og vær med, når
Egebjergklubben holder
TorsdagsTræf hver
torsdag fra kl. 19.30. Der
er åben bar, forskellige
spil og god mulighed
for at møde andre
Egebjergensere. Alle er
velkomne.
Af Egebjergklubbens
bestyrelse

Egebjergklubbens bestyrelse
vil gerne invitere mange flere
til vores TorsdagsTræf, for
besøgstallet er desværre
svingende.
Derfor sætter vi nu flere
forskellige tiltag i værk.
Baren er åben med meget
rimelige priser, og alle er
velkomne til at komme forbi for
en sludder med naboerne
– hvis naboerne ikke er der,
kan det jo være, at de vil med
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næste gang, og ellers har du
en god mulighed for at lære
nye mennesker at kende.
Der er mulighed for at spille
dart og andre spil, og mellem
kl. 20.00 og 21.00 kan du
aftale leje af lokalerne, hvis
du har brug for det – se priser
og betingelser på side 2 i
Egebjergbladet.
Vi glæder os til at se dig!
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”Spadser-tur” & varme hveder
Store bededagsaften,
torsdag den 15.
maj, inviterer
Egebjergklubben
på varme hveder og
spadsere-tur i området.
Arrangementet er for
alle.
Af Egebjergklubben
I København spadserer
man på voldene til Store

Bededagsaften, så hvorfor ikke
også gå en tur her i Egebjerg?
Du vil få en guidet rundtur
til Pæremose Havn, hvor du
blandt andet vil høre om de
midler, som spejderne har
modtaget til området.
Derefter tager vi retur til
Fælleshuset, hvor det er muligt
at købe varme hveder og kaffe
– og selvfølgelig vand, øl og
vin til de sædvanlige billige
torsdagspriser.

For at sikre, at der er hveder
til alle, så vær sød enten at
sende en sms eller indtale
besked på telefonsvareren,
på telefon 61 65 56 07, med
angivelse af antal personer.
Mødestedet er Fælleshuset,
Agernhaven 8, det starter
kl. 18.30 og vi går retur til
Fælleshuset ca. kl. 20.00.
Vi ser frem til et par hyggelige
timer i selskab med dig.

Digital post kommer til dig
Torsdag den 18.
september og torsdag
den 2. oktober 2014,
begge dage kl. 17 –
19, vil personale fra
Borgerservice være
på besøg i Egebjerg
Fælleshus.
Af Hanne K. Bahnsen
Seniorkonsulent

at oprette og vejlede om
digital post, læseadgang og
fritagelser.
Husk at tage dit NemID og din
mobiltelefon med, hvis du skal
have hjælp til at oprette en
digital postkasse.
Vi byder på en kop kaffe,
og glæder os til at se dig i
Fælleshuset.

Personale fra Borgerservice
hjælper borgerne med
Annoncer
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Pinse-skovtur

medForeningen til Pinsens Bevarelse

Nye og gamle
medlemmer inviteres på
Pinse-skovtur søndag
den 8. juni.
Af Ole Bech, Præsidenten
for Foreningen til Pinsens
Bevarelse
Husk! Pinsedag samles
medlemmerne som sædvanlig
kl. 12.00 ved indgangen
til skoven for enden af
Pileagervej, hvorfra vi drager
i samlet og lystig flok mod
Bålpladsen. Her vil vi nyde den

medbragte mad og drikke i det
grønne.
Kl. 14.00 håber jeg, at
der er faldet så meget ro
over medlemmerne, at
Generalforsamlingen kan
afholdes.
Foreningen er ikke 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.

Annoncer
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Medlemskabet er gratis, og der
er ingen forpligtelser – andet
end at du selv tilbereder og
medbringer din mad og drikke.
På gensyn den 8. juni 2014 kl.
12.00 på Pileagervej!
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Ingen rejse uden
gælder, både når det er et par
dage i Danmark eller på en tur
af længere varighed ”et eller
andet sted hen i verdenen”.
Letvægts-rygsækken
Inden jeg i 2003 tog med
Den Transsibiriske Jernbane
anskaffede jeg mig en
slidstærk letvægts-rygsæk,
med sidelommer af net,
som man lige kan stikke en
vandflaske i.

Lille, sjov historie
om at have styr på
taskerne, for at få en god
rejseoplevelse.
Af Lis Folke
I vores husstand har vi en
toilettaske af en rimelig
størrelse, der, sammen med
rygsækken, altid er klar til at
komme med på tur.

Toilettaske i rette størrelse
Toilettasken indeholder,
udover toiletartikler, andre
ting man måske lige kunne
få brug for – en lille saks, et
par sikkerhedsnåle, Strepsils,
en lukbar prop, plaster og så
videre.
Den bliver lige tjekket, inden
vi skal rejse, og er den første
genstand der kommer ned
i bunden af kufferten. Det

Annoncer
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Rygsækken har siden været
med på alle mine rejser. Den
bliver ikke fyldt mere op, end
at den også kan rumme min
håndtaske, og den kommer
med som håndbagage. I flyet
bliver den smidt ind under
sædet foran, som en slags
fodskammel, hvilket især er
dejligt på lange flyture.
Også i rygsækken findes der
faste ting, man kan få brug for
undervejs.
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På min forrige flyvetur gik det
op for mig, hvor smart det
måtte være at eje en kuffert,
der har målene, som er tilladt
som håndbagage. Især på
udrejsen er det praktisk at
have lidt skiftetøj med, lige for
det tilfældes skyld, at resten af
bagagen ikke når frem.

det flotte Middelhav. På et
tidspunkt blev vi enige om at få
tilkaldt en læge, så der kunne
komme helt styr på ”renderiet”
i god tid inden afrejse kl. 02.15
fra hotellet.
Rejselederen besluttede, at
vi måtte en tur omkring et
hospital - så fik vi oplevet det.

Kuffert med de rigtige mål
Jeg indkøbte derfor en kuffert
med ”de rigtige mål” til brug
for den kommende rundrejse
i Tyrkiet, som blev Hans`
håndbagage. Når man skal på
nyt hotel næsten dagligt, var
det rart at kunne pakke den
lille kuffert med toiletgrej +
noget skiftetøj, badetøj o.lign.

Hans fik en fin behandling,
blev undersøgt for diverse ting,
fik intravenøst en halv liter
væske og et skud antibiotika,
og blev løsladt igen fire timer
senere.

Således også for det sidste
døgn. Hans var blevet noget
utilpas, så vi skippede den
sidste dags oplevelser, steg
af bussen i Antalya (med den
lille kuffert) og blev indlogeret
på det sidste hotel kl. 10 om
formiddagen.
Hans kunne hvile, og jeg
kunne sidde på altanen i det
skønne vejr og kigge ud over

Et våben i scanneren
Vi skulle hentes fra hotellet
02.30 og blev kørt til
lufthavnen, hvor vi sammen
med alle andre skulle igennem
diverse tjek.
I første omgang kom al vor
bagage igennem en scanner,
og på den måde kunne den
lille kuffert igen komme med
som håndbagage, selvom det
ikke var nødvendigt.
Efter at have afleveret de
andre to kufferter gik vi frejdigt

Annoncer
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videre – og blev stoppet af
endnu en scanner. Her gik
det galt. Jeg blev spurgt,
hvad vi havde i den lille
kuffert, til hvilket mit svar var
“toiletsager”.
Det kunne ikke passe, for
de kunne se et våben på
scanneren - en kniv, sagde den
kvindelige tolder.
Kufferten blev åbnet og inde
i toilettasken lå ”synderen”,
som var en gammeldags
proptrækker! Den blev
konfiskeret og vi blev sluset ind
i transithallen.

Vi ankom i Kastrup kl. 7, og
måske var det et tilfælde, eller
måske taler myndighederne
sammen, men også i Kastrup
blev vi taget i tolden, denne
gang med alle tre kufferter.
Alt blev åbnet, intet blev
fundet og minutter senere
kunne vi bevæge os ned til
parkeringshuset.
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Årets gang i Egebjerghøj
Generalforsamlingen
torsdag den 27. marts
blev dirigeret af
Peter Boll. Her er en
opsummering af årets
vigtigste emner.
Af Niels Krogh Andersen,
Formand for Egebjerghøj
grundejerforening
Snerydning
Snerydningen er igen
i år blevet udført af KJ
Brolægger & Entreprenør, og
omkostningerne er indenfor
det budgetterede. Vi får ryddet
sne mellem kl. 6.00 og kl. 7.00
om morgenen, og hvis det
sner meget i løbet af dagen,
bliver sneen ryddet igen om
eftermiddagen.
Der bliver kun fejet, så hvis det
er meget glat, må de enkelte
grundejere selv gruse. Som
tidligere år har vi et læs grus til
fri afbenyttelse ved indgangen
til skoven, Ved Skovgærdet.

Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at gøre
opmærksom på, at det er
den enkelte grundejer, der er
ansvarlig for deres vejstykke
- så hvis der sker skader eller
opstår krav, er det grundejeren
der er ansvarlig.
Dong
Luftledningerne for
kraftforsyningen er blevet
fjernet af Dong og lagt i
jorden efter planen. Vi har
bedt Ballerup kommune /
Dong om at få lagt kabler
ned til vejbelysningen, hvilket
er blevet gjort samtidig, og
således har vi minimeret
opgravningerne i området.
Kablerne der nu bliver lagt er
nye high speed kabler, som
vil forbedre hastigheden til
internettet.
Vejbelysning
Der har været høring omkring
den nye vejbelysning, og vi har
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Gratis!
Her er plads til
din beboerannonce
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ikke haft nogen indvendinger
til dette. På kommunens
hjemmeside er der mulighed
for at se de nye lamper, der
skal sættes op.
Kloak
Kloakrensningen er igen i år
udført af beboerne, og alle
der deltog blev genkendt fra
sidste år. Bestyrelsen ønsker
at arbejdet fremover udføres
af en entreprenør, så fremover
bliver arbejdet betalt via
kontingentet. Bestyrelsen vil få
et tilbud.
Vedtægter
Vedtægterne vi har nu er
helt tilbage fra 1969. De har
fungeret godt, men vi mener,
at der kommer flere opgaver,
der skal løses af grundejerne,
som f.eks. vejbelysning og
vedligeholdelse.
Derfor er det vigtigt at have
opdaterede vedtægter, og
vi er gået i gang med at
forfatte nogle nye vedtægter,
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som vil blive forelagt for
generalforsamlingen til næste
år.
Fællesudvalget
Fællesudvalget har haft et
møde, hvor tilskuddet til
Fælleshuset, Egebjergbladet
og de forskellige klubber
blev diskuteret. Vi vil arbejde
på et forslag til dækning af
udgifterne.
Trafikproblemer
Trafikproblemer med buskørsel
på vores veje har været et
område, der har krævet meget
arbejde i bestyrelsen. Der har
også været mange skrivelser
om emnet i ugebladene.
Vi startede sagen med et
indlæg til Ballerup Kommunes
Trafiksikkerhed. Ballerup
kommune negligerede vores
problem og henlagde sagen.
Derfor henvendte vi os igen
til kommunen, og i sommers
blev der iværksat et vejsyn,
hvorefter kommunen foreslog,
at vores trafikale problem
blev flyttet til en anden
grundejerforening.

Denne løsning var vi ikke
imponerede over, så vi deltog
i politikernes vælgermøde i
Fælleshuset, hvor vi gjorde
opmærksom på, at der var
problemer i vores område, som
skulle løses til alles tilfredshed.
Efterfølgende kom der en
høring og i samarbejde
med fællesudvalget for
grundejerforeningen,
udarbejdede vi seks
grundejerforeninger et
høringssvar, som var klart og
tydeligt.
Der er nu vedtaget et forslag
fra teknisk udvalg om, at
busserne fremover ikke skal
køre i grundejerforeningerne.
Busserne skal fremover sætte
børnene af ved Skovvejen.
Sagen forelægges for byrådet
og herefter skal arbejdet med
etablering af parkeringsforhold
udføres. Vi håber hermed at
sagen er slut, og at vi ikke skal
bruge mere tid på det.
Samarbejdet i bestyrelsen
Jeg vil benytte lejligheden
til at takke bestyrelsen for
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de gode diskussioner og det
demokratiske samarbejde.
Regnskab
Eva beretter, at der ikke
rettidigt har været udsendt
kontingent-opkrævninger
for 2013, hvorfor en del af
indtægterne for 2013 først
vil ses i 2014. Posterne blev
gennemgået og regnskabet
blev herefter enstemmigt
vedtaget.
Valgt til bestyrelsen
◦ Niels Andersen, formand,
Pileagervej 9
◦ Eva Lund, kasserer,
Pileagervej 10
◦ Birthe Monrad, medlem,
Pileagervej 9
◦ Ulla Steenberg, medlem,
Tranemosevej 60
◦ Helle Persson, medlem, Ved
Skovgærdet 56
Bente Suetta, Ved Skovgærdet
58, blev valgt som supplant til
bestyrelsen for et år:
Peter Boll, Pileagervej 7, og
Birthe Brandt, Ved Skovgærdet
54A, blev valgt som revisorer
for et år.
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Fastsættelse af kontingent
Eva Lund indstillede til at
kontingentet for 2014 blev
950 kr., og til at indskud til
vejfonden for 2014 fastsattes til
950 kr.

Badminton-turnering

Begge dele blev enstemmigt
vedtaget.
Lokalplaner
Der blev drøftet lokalplaner,
eller mangel på samme i en del
af foreningen. Konklusionen
blev, at de påvirkede ville rette
henvendelse til kommunen
Egebjerg Sportsklub har
og orientere bestyrelsen om
afholdt klubmesterskab i
tidligere udført undersøgelse/
arbejde.
badminton den 5. april.
Vis hensyn i havesæsonen
Vi går havetiden i møde, så
husk venligst at vise din nabo
hensyn.
Vi gør opmærksom på
foreningens vedtæger, §7
stk. 3, om at motoriserede
haveredskaber, der virker
støjende, ikke må benyttes
søn- og helligdage efter kl. 12.

Af bestyrelsen for Egebjerg
Sportsklub
Turneringen var godt besat
med hele 8 mixdoubler,
5 herredoubler og 3
damedoubler.
Efter 4 1/2 times hårde kampe
blev vinderne fundet.
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I mixdouble blev vinderne Inge
og John. Herredoublen blev
vundet af Frank og Kurt, og i
damedoublen trådte de unge i
karakter, idet den blev vundet
af Ann og Vibeke.
Billedet af de glade
vindere blev taget ved den
efterfølgende fest i Ballerup
Bowlingcenter.
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Nærdemokrati i Egebjerglund Syd
Mine naboer, der er 80
og 90 år gamle, kunne
desværre ikke deltage i
generalforsamlingerne
i Egebjerglund Syd,
hverken i 2010-11-12-13
eller her for nylig i marts
2014..
Af Zouhaier Krifa
Jeg sagde til dem, at jeg gerne
ville deltage, idet jeg gerne
ville blive klog på, hvordan
mennesker i Egebjergområdet
har det med nærdemokrati:
Demokrati baseret på den
enkelte borgers mulighed
for at være med til at træffe
beslutninger der vedrører
lokalområdet.
Det tavse flertal
Det, der især gjorde meget
indtryk på mig, da jeg mødte
op til generalforsamlinger
i 2011-12-13-14, er den

lave deltagelse blandt
parcelhusejerne. ”Hvor blev
de af, det tavse flertal. De kom
ikke”, sagde jeg til mig selv.
Kunne det mon skyldes det
sene tidspunkt for mødet, som
var kl. 20.00??????
I 2011-12-13-14 var det i hvert
fald de samme grundejere, der
mødte op til generalforsamling.
De kendte hinanden rigtig
godt og har et tilsyneladende
godt kammeratskab og
sammenhold, dateret fra
1960´erne.
De var alle enige om,
hvordan sagerne skulle
behandles og hvad de
ville stemme for og imod,
og de fulgte de gældende
demokratiske spilleregler
for stemmeafgivning,
flertalsafgørelser og princippet
om et kvalificeret flertal.
Respekt for det.
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Derfor kan jeg ønske, at
flere og flere deltager i
lokalspørgsmål og -forhold,
således at der kommer
nye meninger, holdninger
og ytringer, som ikke
nødvendigvis behøver at ligne
de eksisterende konforme,
som jeg blev konfronteret
med til generalforsamlinger i
Egebjerglund Syd.
Forslag er velkomne
Hvis der er nogen, der har
gode ideer, forslag eller
kritiske punkter, så kan I uden
problemer skrive her i bladet
eller fremsætte forslag til
Grundejerforeningsbestyrelse.
Møder du ikke op til
næste Generalforsamling i
Egebjerglund Syd og tager helt
konkret stilling til tingene, er
der 16 trofaste parcelhusejere,
”der gerne vil gøre det for dig”.

Aktiviteter
Åbent for alle

Grillaften den 22. maj
TorsdagsTræf hver torsdag fra kl. 19.30
“Spadser-tur” & varme hveder den 15. maj
Pinse-skovtur søndag den 8. juni

Klubaktiviteter

Bridge - klubben mødes 7., 14., 21. og 28. maj.
Kontakt Dan Bartholdy, bibidan@webspeed.dk.
Blomstervennerne - klubben mødes 5. maj og 2. juni.
Kontakt Elise Quottrup, frantsquottrup@outlook.dk.
Seniorklubben - mødes 1. tirsdag i hver måned.
Kontakt Flemming Adrian, 44975507, fleve@webspeed.dk
Senioridræt - klubben mødes 26. maj.
Kontakt Anders Dalgaard, anders.dalgaard@tdcadsl.dk
Øl- og vinmagerlavet - klubben mødes 13. maj.
Kontakt Leif Poll, l.poll@mail.dk.
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