EgebjergBLADET
Nr. 4 april 2015, 47. årgang

Mød Jazz’tet Cool Cats, når de spiller jazz
i Egebjergklubben den 23. april
Vær med, når vi går tur til Pæremose Havn og
spiser varme hveder Store Bededags aften
Følg med i udviklingen i Egebjerg Fælleshus
og Egebjergklubben ...

1

Foreninger &
Aktivitetskontaktpersoner kalender

Ønsker du at leje lokale i
Egebjerg Fælleshus?
Reservation af Fælleshuset kan ske
kl. 20-21, når der er Torsdagstræf.
Når Torsdagstræf er lukket enten på
grund af ferier eller arrangementer,
kan man på Fælleshusets hjemmeside
www.egebjergfaelleshus.dk under
”Regler for leje” læse, hvordan man
skal forholde sig.

Egebjerg Gourmetklub
Mester: Leif Aage
egebjergvinimport@ofir.dk
Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters
flemming@egebjergsportsklub.dk
Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian
fleve@webspeed.dk
Egebjerg og Omegns
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll
l.poll@mail.dk
Egebjerg sportsklub
Formand: Erik Neergaard
formanden@egebjergsportsklub.dkk
Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy
bibidan@webspeed.dk
Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup
frantsquottrup@outlook.dk
Foreningen til Pinsens
bevarelse
Præsident: Benny Rasmussen

Husk at medbringe 150 kr. til
reservationsgebyr.
Er du medlem af en tilknyttet
forening, kan du også bruge det
trådløse netværk. Du får password
ved henvendelse i baren eller af den
tilsynsførende.

Redaktør/grafisk layout: Vesna Keller-Larsen
bladet@egebjergklubben.dk

Priser for leje:

Tryk: RC Grafisk

Én hverdag		

kr. 750

Fredag			

kr. 1.250

Lørdag			

kr. 1.850

Søndag/helligdag

kr. 1.850

Fredag og lørdag

kr. 2.600

Lørdag og søndag

kr. 3.000

Fre., lør. og søndag

kr. 3.800

Du kan ikke leje Egebjerg Fælleshus
til ungdomsfester.
Egebjerg Fælleshus,Agernhaven 8,
2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk
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Egebjergbladet udgives af Egebjergklubben
www.egebjergklubben.dk
Formand: Mette Raaschou-Nielsen bestyrelsen@egebjergklubben.dk

I dette nummer ...

Vi glæder os til at se dig til vores
aktiviteter i Egebjerg Fælleshus.
Torsdagstræf finder sted hver
torsdag kl. 19.30.

Oplag: 840 eksemplarer
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April
Torsdag den 23. kl. 20.00
Jazzaften
Torsdag den 30. kl. 18.30
Tur til Pæremose Havn, hvor vi bagefter spiser varme hveder Store Bededags
aften
Maj
Søndag den 24.
Pinsens bevarelse

Vesna Keller-Larsen, redaktør

Send
dine
kommentarer,
nye idéer, ris eller ros til
bladet@egebjergklubben.dk
Du kan også sende emner af fælles interesse, information om
diverse arrangementer, nyheder
fra dit nærområde, humoristiske
indslag, oplevelser, billeder m.v.
Vi ser frem til dit bidrag.

Sidste frist for indlæg til
de to kommende numre af
Egebjergbladet:

Pris

Farvetillæg

Størrelse

42,5 x 60

95 kr.

30 kr.

42,5 x 124

180 kr.

50 kr.

180 kr.

50 kr.

88 x 124

320 kr.

100 kr.

Giv’ foråret likes

Dette nummer af Egebjergbladet bærer præg af de afholdte generalforsamlinger i Fælleshuset og Egebjergklubben.
I Egebjergklubben er der kommet en ny
bestyrelse, som du kan læse mere om
på side 11. Bestyrelsen mangler to medlemmer og har derudover brug for flere
hænder. Overvej, om ikke deltagelse i
Egebjergklubbens arbejde kunne være
noget for dig. Det er altid godt med nye
folk, der kan udvikle videre på det eksisterende og selv bidrage med nye idéer og
input, så vi får endnu mere af den gode
stemning og hyggelige arrangementer til
gavn for os alle.
God læseslyst.

Se vores annoncepriser
88 x 60

Egebjergklubbens arrangementer i Fælleshuset

Afholdte generalforsamlinger i Fælleshuset og Egebjergklubben

Forsidefoto: En søndag i Hareskoven

Størrelse
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• Mandag den 27. april 2015
• Mandag den 1. juni 2015

Distribution: Per Groth Andersen

Havehjørnet

Kære læser
Jeg håber, at du og dine
nærmeste har haft en rigtig
dejlig påske med alt, hvad
der hører til. Selv har jeg
tilbragt helligdagene sydpå
i håb om bedre vejrforhold,
men indtil videre virker det
som om Vorherre, Thor, Zeus og Jupiter
har rottet sig sammen og fordelt lige dele
regn, vind, blæst og kulde til de nordlige
såvel som til de sydlige himmelstrøg.

Pris

Farvetillæg

58 x 188

320 kr.

100 kr.

133,5 x 188

480 kr.

150 kr.

270 x 188

650 kr.

200 kr.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben.dk

Af: Marianne Bachmann Andersen, HORTUS advising

Efter mange timers kold vind i haven,
er det skønt at tilbringe ”optøningen”
foran brændeovnen eller iført den varme plaid og en tur rundt på de sociale
medier. Vi elsker vores forårsblomster
og får rigtig gode oplevelser af at like
hinandens solbeskinnede forårsbilleder. Pludselig er dagens kamp med
nedfaldne grene og utallige ture med
affald til den lokale genbrugsstation
skiftet ud med positive oplevelser og
røde, varme kinder samt en dejlig naturligt træt krop.
Årstiden giver mange et skud ekstra
energi, og selvom temperaturen er lav
og vinden er kold, er solen magtfuld
og dagen blevet dejlig lang. Vinterens
akkumulerede behov for lys og natur
giver os lyst til at tage riven i den anden hånd, ryste havehandsken og acceptere ømme muskler mandag morgen. Så livsbekræftende det er at se de
mange nye skud i bunden af staudebedet, når alle visne toppe er klippet
ned. Så ufatteligt motiverende det er
at arbejde med frøbakker i drivhusets
varme, når det i rengjort stand giver
solens stråler fuld magt.

Når værktøjet er fundet frem og er i
god form til brug i alle havens områder, går arbejdet som en leg. Alt det
kan vi dele med hinanden på de sociale medier, som også er et godt sted at
søge inspiration til nye forårsbebudere til din have. Mange stiller relevante
havespørgsmål til hinanden, og både
video og tekst bliver flittigt brugt som
problemknusere og hjælp til dem, der
søger.
Derfor skal du skifte jorden
i dine gamle krukker....
Det synes at være ressourcespild
hvert forår at tømme gamle krukker
med sidste efterårs planter og værdifulde mængder krukkemuld, men der
er mening med galskaben.
Krukkemuld består hovedsaligt af
spagnum, som er en inaktiv jord.
Spagnum er ideel til at få nye planterødder til at vokse og er en naturligt
forekommende jord, men den er ikke
aktiv med de nedbrydningsbakterier, som vi kender fra vores muldjord.
”Gamle” rødder og andre plantedele
er stadig aktive i de gamle krukker og

måske vil der tilmed være skadegørende svampe eller bakterier, som nødigt skulle ødelægge de nye planter.
Gødning er der heller ingen af, for de
planter, der sidst voksede i krukken
har brugt den. Sådan gør du:
• Tøm krukkens indhold og bland
den med noget af den mest omsatte
muld
• Brug en hård børste og rengør din
krukke for urenheder
• Vask evt. krukken både ind- og
udvendigt
• Fyld nu krukken med et drænlag
i bunden (gerne lecanødder eller
småsten)
• Køb en god kvalitetsmuld med den
rigtige mængde gødning
• Plant din forårskrukke og vand
godt.
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Tur til Pæremose Havn og varme
hveder Store Bededags aften
Torsdag den 30. april mødes vi kl. 18.30 ved Fælleshuset,
Agernhaven 8, hvorfra vi går en tur til Pæremose Havn. Vi er tilbage ved Fælleshuset kl. 20.00 til varme hveder og fælles hygge.

Mød Jazz’tet Cool Cats,
når de spiller jazz
i Egebjergklubben
Cool musikken fra 50’erne kommer i højsædet, når
Jazz’tet Cool Cats vender tilbage og giver koncert i
Egebjergklubben torsdag den 23. april kl. 20.00.
Det er melodisk jazz, i dette tilfælde
kendetegnet ved en fyldig femmands
blæsergruppe, hvis ensemblepassager
danner rammen for orkestrets solister. Stilen er velkendt fra 50’ernes
jazzgrupper omkring Gerry Mulligan,
Zoot Sims og Lasse Gullin.
Fuld livskraft
Jazz’tet Cool Cats har eksisteret i
vekslende former i en snes år og
har optrådt senest på Copenhagen
VinterJazzfestival, på lokale jazzsteder i Københavns omegn og ved talrige private fester, hvor publikum har
oplevet, at der fortsat er livskraft i jazzen, hvad enten man vil lytte, danse
eller bare hygge sig.
Et klangmæssigt
overflødighedshorn
Orkesterbesætningen er et klangmæssigt overflødighedshorn, idet
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sammensætningen af to messingblæsere og tre saxofoner giver uanede
kombinationsmuligheder - fra traditionel big band lyd til blød saxgruppe,
afvekslende med mere utraditionelle
klangvariationer.

Grati
s
adgan
g

Besætningen
Gruppen besætning er Anders
Emborg - trompet, Thorsten Søbirk
– trombone, Kim Dahl - altsax , Poul
Erik Louw – tenorsax, Palle Filipsen
– barytonsax, kapelmester, Erik
Dausgård - piano , Stein Larsen - bas
og Christian Stephensen – trommer.

Gratis adgang
Der er gratis adgang, og vi åbner
kl. 19.30. Du kan købe håndmadder
til en ti’er pr. stykke, mens priserne i
baren er sådanne, at der kan blive en
omgang eller to til musikken. Kom i
god tid, så du er sikker på at få en god
plads.

En ekstra grund til at komme
Palle er vores lokale jazzmusiker,
og ligesom sidste år er der derfor
al mulig grund til at stikke forbi
Egebjergklubben torsdag den 23. april
kl. 20.00, genhøre god jazz og hygge
sig med dine musikalske naboer.

Vi glæder os til at se dig, og du kunne
jo spørge naboerne, om de vil med.

Mange har i løbet af det sidste år været
en tur forbi Pæremose Havn. Bålhuset
er skudt op og er blevet taget i brug –
ikke kun af spejderne, men af mange
beboere fra Egebjerg og omegn.
Bålhuset er imidlertid ikke det eneste,
der er sket i og ved ”Havnen”, og stedet er absolut et besøg værd.
Hør nyt om Havnen
Store Bededagsaften, torsdag den 30.
april, gentager vi succes’en fra sidste år og går i samlet flok en tur til
Pæremose Havn, Pæremosevej 37 C,
hvor vi vil høre mere om, hvad der er

sket siden sidst, og hvad der nu er i
støbeskeen. Derefter går vi tilbage
til Fælleshuset, hvor du kan købe
kaffe og varme hveder med hjemmelavet syltetøj samt øl, vand og
vin til de kendte torsdagspriser.
Send sms eller indtal besked, om
hvor mange I kommer – så sørger
vi for, at der er hveder til alle. Ring
eller skriv senest tirsdag den 28. april.
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Vi glæder os til at se rigtig glade
ansigter.
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Formandens beretning for 2014

Lokalerne
Ib Mørk har igennem mange år gjort
rent, men da Ib desværre blev syg,
gjorde bestyrelsen det på skift et stykke tid. Da det trak ud, besluttede vi
os til at få professionel rengøring. Nu
kommer der to damer tidlig fredag
morgen, så lokalerne kan lejes ud fra
kl. 10. Damerne startede deres arbejde med en gevaldig hovedrengøring
og gardinerne blev vasket ved samme
lejlighed. Vi havde således ikke St.
rengøringsdag i 2014. Vi har for flere
år siden fået vinduespudsning udvendig hver anden måned, og de pudser
også indvendig efter behov.
Vi har også fået ny opvaskemaskine og
har udskiftet en hel del service i 2014.
Der var nemlig noget service som var
blevet kedeligt.
Forsikringer
Svend har haft vores forsikringer til
revision. Det viste sig, at de to forsikringer, vi delte med Egebjergklubben,
ikke var tidssvarende. Nu har vi kun
en erhvervsforsikring, som dækker
brand og hærværk.
Udlejningen
Vi har fortsat haft en meget flot belægning på udlejningen, og i stort set
alle weekender har huset været udlejet. Der er sket en mindre stigning
for de private lejere. Det har vi gjort,
fordi vores rengøring er blevet noget
dyrere.
Med hensyn til interesseforeningerne
arbejder vi i øjeblikket på en regulering af deres priser, og de vil blive indkaldt til et møde den 9. april.
LOF har udvidet deres leje om onsdagen med nogle børnehold, og det har
også skæppet lidt i kassen.
Vi lejer stadig ikke ud til ungdomsfester, herunder 18 års fødselsdage. Det
ser ud til, at vi har undgået snyderi,
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efter at vi er begyndt at spørge mere
ind til anledningen, allerede når folk
lejer. Netop derfor har vi ikke haft noget brok fra naboerne.

Hvis der er ituslået glas eller porcelæn, så sæt det på køkkenbordet, og
sig det, så det ikke mangler til næste
lejer.

Tilsynsførende
Vi kører fortsat med en turnusordning, hvor vi skiftes til at være her
torsdag aften og modtage lokalerne
efter udlejning. Dette kører fortsat
upåklageligt.

Med hensyn til grundejerforeningerne vil jeg godt takke for deres økonomiske støtte på 40 kr. pr. parcel. Dette
tilskud er tvingende nødvendigt, for
at vi kan få økonomien til at hænge
sammen. Til gengæld får medlemmerne i de tilskudsgivende grundejerforeninger fortrinsret med hensyn
til, hvor tidligt de kan leje til private
fester. Desværre har Egekrogen og
Gadehusene valgt ikke at yde dette tilskud, men så har deres medlemmer til
gengæld kortere frist, hvis de vil leje
lokalerne.

Samarbejde med kommunen
Vi har stadig et rigtig godt samarbejde
med kommunen. Lige meget om det
er kloakken, der er stoppet, varmestyringen der er problemer med, en rude
der er smadret eller andet, hvor der
kræves professionelle håndværkere,
bliver problemerne hurtigt løst, når
jeg ringer. Vi har faktisk haft et par
udfald på varmestyringen i 2014, men
det er som sagt klaret.
I februar faldt lejekontrakten med
kommunen helt på plads. Nu skal den
ikke genforhandles hvert tredje eller
fjærde år, men kører bare derudad.
Vi har førsteårs opsigelse fra kommunens side. og fra vores side er der tre
måneder. I teorien kan kommunen
godt lægge deres klamme hånd på lokalerne til møder m.v. men dette er
ikke sket endnu. Dog skal kommunen
respektere andre udlejninger.
Hjemmesiden
Vores hjemmeside bliver stadig flittigt brugt. Ud over at man her kan se,
hvornår lokalerne er ledige, kan man
se alt om priser, inventar og meget
andet, og så kan man selv printe to
udlejningskontrakter og udfylde dem
hjemmefra. På den måde kan udlejningen gå lidt hurtigere om torsdagen.

Der er også andre, der skal takkes, nemlig vores håndværkergruppe: Erik Hagen, Ole Bech og Benny
Rasmussen. Det er nu ikke, fordi de
har været så meget i aktion i 2014,
men det er jo tegn på, at vi har fået det
lige så pænt, som vi vil.
Der skal også lyde en tak til vores to
revisorer.
Som det sidste vil jeg godt takke den
øvrige bestyrelse for det særdeles
gode samarbejde.
Tak til alle for året, der gik, og
tak til Jer, der er tilstede ved
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i
Egebjerg Fælleshus afholdt
torsdag den 12. marts 2015

Referat
Formanden Jan Tegner bød velkommen til ca. 35 medlemmer (inkl.
bestyrelsen).
Punkt 1: Valg af dirigent
Hans Østergaard Hansen blev valgt
og kunne berette, at generalforsamlingen var lovligt varslet med annoncering i Egebjergbladet.
Punkt 2: Formandens beretning ved Jan Tegner
Efter en kort uddybning af de nye opsigelsesbetingelser kommunen havde
krævet for Fælleshuset, blev beretningen godkendt.
Punkt 3: Regnskab for
Fælleshuset ved Svend Jensen
Regnskabet for 2014, der viste et
overskud på kr. 10.311 og en egenkapital pr. 31/12-2014 på kr. 82.410,
blev gennemgået kort. Resultatet var
(trods en stigning i udgifter til rengøring på kr. 14.000) noget bedre
end budgetteret, hvilket bl.a. skyldtes
bedre private udlejninger samt mere
udlejning til LOF.
Der var i 2014 42 private udlejninger.
Bestyrelsen forventer et noget lavere

niveau for 2015, hvorfor der er budgetteret med mindre lejeindtægter.
Der forventes derfor et underskud for
2015 på kr. 7.500.
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Et par af de fremmødte repræsentanter for grundejerforeningerne nævnte, at man gerne så, at deres bidrag til
Fælleshuset (som p.t. er kr. 40,- pr.
parcel) fremover blev benævnt som
f.eks. medlemskab i stedet for som
hidtil tilskud. Dette kræver en ændring i vedtægterne, hvilket bestyrelsen lovede at tage op snarest. Punkt 4:
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Punkt 5: Valg af bestyrelse
Jan Tegner, Svend Jensen, Bjørn

Kraglund, Benny Lyng Rasmussen og
Christian Sørensen blev alle genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på
førstkommende møde, torsdag den
26 marts 2015.
Punkt 6: Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
Jørgen Bragge og Kirsten Hagen blev
genvalgt som revisorer og Lis Folke
blev valgt som ny revisorsuppleant.
Punkt 7: Eventuelt
Der var emner til debat.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og Jan takkede dirigenten og de
fremmødte.
Svend Jensen, referent
Hans Østergård, dirigent

Interesseforeninger og
grundejerforeninger
Samarbejdet med foreningerne fungerer stadigt godt. Lige som sidste år
har jeg dog en bøn, om at man rydder
pænt op efter sig, tømmer opvaskemaskinen efter brug og lægger puderne pænt i reolen i stedet for at kyle
dem op hulter til bulter Ellers skal vi
andre gøre det, hvilket ikke er rimeligt, da bestyrelsens arbejde trods alt
er baseret på frivillig arbejdskraft.
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Formandens årberetning for 2014/15
Generalforsamlingen i Egebjergklubben blev afholdt torsdag
den 12. marts 2015
imod Vesnas tilbud med kyshånd. Jeg
har modtaget flere positive tilkendegivelser omkring det nye look af bladet. Tusind tak Vesna – vi håber, at
du bliver ved med at være redaktør i
lang tid.

Efter generalforsamlingen den 13.
februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig på et møde allerede fire dage
efter. Der var genvalg på formandsposten (Lis Folke), kassererposten (Ulla
Houe) og sekretær/næstformandsposten (Jette Boll). Vi var enige om ikke
at nedsætte et arrangementsudvalg,
men derimod lade det opstå fra arrangement til arrangement, hvilket har
fungeret fint.
Først lidt om Egebjergbladet
Næste punkt på dagsordenen, på det
første møde, var Egebjergbladet, hvor
Mette Lund deltog. Hun kunne fortælle om sine indtryk og de ideer, hun
havde med hensyn til bladet. Hendes
første nummer var allerede ”på gaden”
med grundig hjælp fra Erik Hagen,
vores tidligere, mangeårige redaktør.
Tak for det Erik. Mette lavede også et
par fine numre af bladet, men valgte
at stoppe, og på vores b-møde den 12.
maj stod bestyrelsen så ”med håret i
postkassen” Bestyrelsen talte meget
om ”hvad gør vi”, og alt blev vendt.
Skulle vi f.eks. annoncere alle for os
kendte arrangementer via lygtepæle, sætte mere info på hjemmesiden,
sende mails ud til de ti grundejerforeningsformænd med en bøn om at videresende mailen til deres respektive
medlemmer? Vi kontaktede to personer i området omkring den ledige
stilling som redaktør, men begge takkede pænt nej. Vi fik også et forslag
om en eventuel sammenlægning med
Egebladet fra Bykvarteret. Det blev
Mette Raaschou fra bestyrelsen, der
i første omgang reddede situationen
ved at tilbyde at lave augustnummeret. Tak for det Mette.
Ny redaktør
Heldet tilsmilede os. Vesna KellerLarsen tilbød, at hun gerne ville være
redaktør af Egebjergbladet, og vi tog
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Tak til alle bidragsydere
Her er det også på sin plads at sige
tusind tak til Kirsten Seeberg. Det er
dejligt, at vi stadig ser dine søde, fine
tegninger. Stor tak til alle vores annoncører til bladet og grundejerforeningerne - uden jer intet blad. Tak
for alle de indlæg, der er blevet sendt
til bladet: fra generalforsamlingerne,
artikler som berører området (bussagen) og artikler ”for sjov”.
Med til bladet hører også fotos. Per
Groth har været hovedleverandør
af billeder i en årrække - tak for det.
Inge og Erik har stadig jobbet med at
ajourføre fotos i skifterammen, jeg
håber, at I fortsætter med det. Tak til
jer også.
Besparelser
Tilbage til vores møde den 13. februar
– her talte vi en hel del om økonomien
omkring bladet, og vi blev hurtigt enige om, at der i det kommende år kun
skulle være farver på forside og bagside for at spare i alt kr. 5.700,00. På
grund af Egebjergklubbens skrantende økonomi overtog Fælleshuset hele
betalingen af vores erhvervsforsikring
i 2014 – tusind tak for det.
Det Kongelige Bibiotek
Som noget kuriøst modtog vi et brev
fra Det Kongelige Bibliotek, der gjorde opmærksom på, at vi havde pligt til
at sende dem et eksemplar af alle udgivne eksemplarer af Egebjergbladet
– det er vores kutyme, at vi sender
to eksemplarer til Stadsarkivet i
Ballerup. De plejer så at sende det ene
eksemplar videre til Det Kongelige
Bibliotek, men to numre var smuttet.
Det hele er i orden igen.
Tilbageblik på kalenderåret
Torsdag den 6. februar blev der inviteret til jazzaften med mulighed for
at købe hjemmelavede smørrebrød.
Mange nye ansigter mødte op til et
meget vellykket arrangement.

Søndag
den
2.
marts
var
Fastelavnssøndag, og traditionen tro
åbnede vi dørene til en masse flot udklædte børn i følgeskab med voksne,
klar til en dejlig dag med tøndeslagning, slik, fastelavnsboller, sodavand,
kakaomælk og kaffe. Tøndeslagning
er delt op i grupper nul - fire år, fem
- otte år, ni-13 år, hvorefter det var dametur og så herretur. Alt imens man
finder ud af, hvem der er den bedste
eller sjoveste udklædte.
Den 7. marts havde Egebjerg og
Omegns Ølbrygger- og vinmagerlaug
inviteret Egebjergbladets læsere til
vinsmagning af italienske vine. Jeg
har hørt, at det var et godt arrangement med masser af deltagere.
Den 8. marts modtog Egebjergklubben
en mail fra grundejerforeningsformand Bent D. Kristensen (Nord) på
vegne af Fælles Udvalget i Egebjerg,
hvor der blev henstillet til at korrigere budget og regnskab for 2014 (der
ellers var vedtaget på generalforsamlingen), således at Fællesudvalgets
tilskud ikke fremstod som et generelt tilskud, men et tilskud til driften
af Egebjergbladet. På vores næste
b-møde den 8. april fremlagde Jette
Boll et færdigt forslag, der forsøgte
at imødekomme Fællesudvalget ønsker. Samtidig blev driften opdelt,
så det blev tydeliggjort, at det også
på driftsiden koster noget at drive
Egebjergklubben. Finn Madsen havde
lavet et fint oplæg, og sagen fik heldigvis også et positivt udfald. Vi modtog
tilskud fra grundejerforeningerne og
har naturligvis takket alle formændene pr. mail.

kunne ivrigt fortælle om planerne for
havnen. Jeg kan kun opfordre alle til
at besøge stedet. Der er masser af glade børn, unge og voksne, der brænder
for projektet. Da vi efter en times tid
kom tilbage til Egebjergklubben, diskede Ulla op med varme hveder.
Den 22. maj tændte vi op i den store
grill, den var klar til brug fra kl. 18. Vi
sørgede for borddækningen, for knive
og gafler og for at baren var åben på
det tidspunkt. Folk skulle selv medbringe bøffer og salater - det var vældig hyggeligt. Vi var 12-14 personer,
og vi kunne sidde udenfor i den dejlige lyse aften.
Den 23. juni blev der på sædvanlig vis
holdt midsommerfest. 32 personer
deltog ved spisningen. Det var færre
end året før, men det var jo også en
almindelig arbejdsdag (mandag).
Egebjergklubben holdt sommerferie fra den 27. juni, og TorsdagsTræf
åbnede igen den 19. august. Vi havde
igen tændt op i den store grill og kunne igen sidde udendørs, hvor vi igen
havde en dejlig aften i godt selskab.
Digital post fra offentlige myndigheder blev indført i 2014. Vi bød ind
med undervisning den 18. september
og igen den 2. oktober med hjælp fra
to af kommunens folk. Det var ikke,
fordi der kom så mange, men de, der
deltog, fik al den hjælp, de behøvede.

Som noget helt nyt blev der den 25.
september afholdt en familie-fællesspisningsaften, en ide´ særlig Ingrid
Madsen skal have tak for. Menuen var
spaghetti og kødsovs med en pris på
20 kr. for voksne og 10 kr. for børn
over to år. Tilmelding foregik pr. sms.
Spisningen startede kl. 17.30 og i alt
23 voksne og børn deltog – successen
fortsatte den 30. oktober. Den 27. november valgte vi at servere risengrød
i stedet.
Søndag den 2. november afholdt vi
vores årlige børnevenlige banko med
flotte præmier - denne gang også med
fine sidegevinster doneret af Svend
Jensen fra Fælleshuset. Vi spiller i alt
syv spil i et roligt tempo og har et ringlotteri med gode præmier. Der var
en fin tilslutning og et dejligt overskud. på kr. 1.449,00.
Vores julehygge den 4. december havde måske knapt så mange deltagere
som ”engang”. Stor tak til især Inge,
Erik og Mette, der trak det største læs
med madlavningen, som var en gourmetklub værdig. Seniorklubben havde
igen pyntet juletræet, og vores musiker, Ole Mouritsen, spillede lystigt de
dejlige julesange. Ja, han fortalte også
en lille morsom historie, og derefter
blev der danset om træet.
I januar deltog der 28 personer i endnu en familie-fællesspisning. Jeg ved,
at forældre og børn syntes, det er dejligt at komme ud at spise sammen
med andre børn og voksne i kvarteret.

15 arrangementer blev det til
Jeg har nu nævnt 15 datoer – 15 arrangementer i løbet af kalenderåret.
Mange roser til jer, i- og udenfor bestyrelsen, der har været med til at
afvikle det hele. Dertil kommer fastelavnsfesten den 15. februar og vinsmagning den 6. marts i år - begge
dele med fin deltagelse, som giver liv
i baren.
Den observante lytter/læser vil bemærke, at regnskabet følger kalenderåret, mens bestyrelsesåret denne gang
har været 13 måneder.
TorsdagsTræf er desværre ikke ret
velbesøgt på langt de fleste baraftener. Det er ærlig talt ikke særlig morsomt at være barpasser, når man er
der alene den første times tid. Måske
bør vi ændre åbningstiderne eller antallet af torsdage, vi holder åbent.
Kun når vi har almindelig fællesspisning på de torsdage, bladet hentes fra
trykkeriet, og hvor budene henter bladene i klubben ,er der liv i baren. Finn
Madsen tager sig så flot af udsendelse
af mail til rigtig mange mennesker om
datoen for fællesspisning, bestillinger
til grillen og opkrævning af pengene.
Tak for din indsats. Alle kan deltage
i fællesspisningen, og hvis du ikke
allerede modtager mail fra Finn, så
giv din mailadresse til ham ,og du vil
også modtage oplysning fremover om
den kommende dato til fællesspisningen. I det hele taget vil jeg slutte
min årsberetning med tak til alle, i- og
uden for bestyrelsen for jeres indsats i
Egebjergklubbens arbejde.

Den 10. april havde vi møde med
Fælleshuset om vores brugstid og
brugsleje af lokalerne. Vores husleje var på det tidspunkt kr. 5.400,00
om året. Den leje blev halveret imod
afgivelse af to weekender. Igen, tak
til Fælleshuset for den økonomiske
hjælp.
Den 15. maj havde vi annonceret
om en vandretur til- og omkring
Pæremosehavn. Rigtig mange deltog
i vandringen, Morten Lykkeberg med
flere bød os velkommen til stedet, og

9

Referat

Egebjergklubben 2015

Dette referat fra generalforsamling i Egebjergklubben afholdt
den 12. marts 2015 er en kort udgave. Det fulde referat kan fås
ved henvendelse til sekretaer@egebjergklubben.dk
Punkt 1: Valg af dirigent
Hans Østergaard blev valgt som dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet og
dermed beslutningsdygtig.
Punkt 2: Beretning
Formand Lis Folke fremlagde årsberetningen. Formanden omtalte bl.a.
de nye arrangementer, hvor de mange nye deltagere er kommet til i årets
løb. Beretningen blev godkendt uden
bemærkninger.
Punkt 3: Regnskab
Kassereren
fremlagde
regnskabet for 2014, hvor det fremgår, at
Egebjergklubben samlet kommer ud
med et flot overskud på 12.259 kr.
Egebjergklubbens bestyrelse har haft
stor fokus på økonomien i 2014, og
som det samlede resultat viser, har
det været med stor succes.
Arrangementer i Egebjergklubben
gav i 2014 overskud på 12.592 kr. Det
er en forbedring i forhold til 2013 på
godt 3.000 kr.
Egebjergbladet gav et resultat på
9.913 kr., hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til sidste år. Det
skyldes primært en billigere pris på
bladtryk med farveprint kun på forog bagsiden.
Driften af Egebjergklubben beløb sig
til udgifter på 10.246 kr. Det er 7.579
kr. mindre end budgetteret og skyldes
primært lavere husleje, ingen forsikringsudgifter samt besparelser på
mødeudgifter.
Fra salen blev det foreslået, at ”tilskud
fra grunderejerforeninger” i regnskab
og vedtægt ændres til abonnement,
medlemskab, kontingent eller lignende. Bestyrelsen lovede at kigge nærmere på dette.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Punkt 4: Forslag
Der var ikke fremkommet nogle
forslag.
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Punkt 5: Budget
Kassereren
gennemgik
budgettet for 2015, hvor der er budgetteret med et beskedent overskud på
245 kr. Kassereren fremhævede
den gensidige samhørighed mellem
Egebjergklubben og Egebjergbladet:
”intet Egebjergblad uden Egebjerg
klub og omvendt”.
Generalforsamlingen
budgettet.

godkendte

Punkt 6: Valg
Der blev foretaget følgende valg til
bestyrelsen, hvor Karen Vaabengaard
ønsker at opstille som suppleant og
Lis Folke, Per Groth-Andersen og
Lene Stiler ikke genopstiller: Erik
Pedersen (genvalg), Inge Pedersen
(genvalg) samt Lisbeth Navntoft (nyvalg). Bestyrelsen mangler et medlem
valgt for to år samt et medlem valgt
for ét år. Der var ingen af de fremmødte, som ønskede at indgå i bestyrelsesarbejdet. Det blev foreslået - og
vedtaget af generalforsamlingen – at
bestyrelsen kan inddrage de ekstra
personer som erstatning, hvis nogle
kandidater melder sig.
Som suppleanter til bestyrelsen blev
følgende valgt: Ib Mørk (genvalg),
Benny Rasmussen (genvalg), Finn
Madsen (genvalg), Lili Jakobsen (genvalg) og Karen Vaabengaard (nyvalg).
Som revisorer og revisorsuppleant
blev følgende valgt: Lone Tegner (revisor, genvalg) og Uffe Harksen (revisorsuppleant, nyvalg).
Punkt 7: Eventuelt
Mange fra salen ønskede at ytre sig
under punktet eventuelt, og det blev
en til tider ophedet debat.
Referat fra generalforsamlingen har
været svær at finde, da det ikke har
været bragt i Egebjergbladet og linket på hjemmesiden desværre ikke
har virket. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at referatet kan fås

ved henvendelse til sekretæren, hvis
link på hjemmesiden ikke virker.
Bestyrelsen noterede sig, at der er et
ønske om, at referatet fra generalforsamlingen bringes i Egebjergbladet.
Det blev forslået, at man i højere grad
forsøger at inddrage de elektroniske
medier, herunder hjemmesiden, i
Egebjergklubbens arbejde.
Der blev udtrykt ønske om, at deadlines for indlæg til Egebjergbladet
bliver angivet i bladet. Gerne tre-fire
måneder frem i tiden.
En tilhører kommenterede stemningen ved generalforsamlingen som
værende meget dårlig og ubehagelig. Bestyrelsen pointerede, at alle
Egebjergklubbens arrangementer for
både store og små er meget hyggelige
og foregår i den bedste nabostemning.
Bestyrelsen opfordrede alle til at komme og deltage.
Egebjergklubbens
formand,
Lis
Folke, samt bestyrelsesmedlemmerne Per Groth-Andersen og
Lene Stiler har alle valgt at stoppe
i Egebjergklubbens bestyrelse. De
har gjort en kæmpe indsats og ikke
mindst været med til at skabe et flot
regnskab for Egebjergklubben i 2014
samt starte flere nye spændende tiltag i Egebjergklubben, som i 2014 har
set mange nye ansigter – noget der er
blevet kæmpet for i mange år. De tre
afgående medlemmer fik en kæmpe
stor tak og akklamation for deres store indsats.
Referent: Jette Bisgaard Boll

Af: Mette Raaschou-Nielsen, formand

Egebjergklubbens bestyrelse
har
den 19. marts 2015, konstitueret sig
således:
Formand – Mette Raaschou-Nielsen
Kasserer – Lisbeth Navntoft
Sekretær/næstformand – Jette Boll
Øvrige medlemmer: Ulla Houe, Inge
Pedersen, Erik Pedersen.
Suppleanter: Karen Vaabengaard,
Lily Jakobsen, Finn Madsen, Benny
Lyng Rasmussen og Ib Mørk.
Vi har brug for flere hænder
Bestyrelsen savner to personer i
at være fuldtallig jvf. vedtægterne. Generalforsamlingen gav derfor
bestyrelsen mandat til at supplere
sig – enten med faste eller ad hoc
medlemmer.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at gennemføre mindst det samme antal arrangementer som det seneste år, men må
også erkende, at det kan blive vanskeligt med det nuværende antal hænder.
Hyggen og den gode stemning fra de
mange arrangementer vil vi gerne
dele med endnu flere.
Jeg håber derfor inderligt, at du, kære
læser, vil overveje, om ikke du kan
afse lidt tid til Egebjergklubben og bidrage til planlægning af et eller flere
arrangementer i løbet af 2015.
Skriv til bestyrelsen, hvis du vil vide
mere. Så kontakter vi dig hurtigst
muligt.
Kontakt til bestyrelsen
For at du nemt kan komme i kontakt
med bestyrelsen, har vi valgt at nedlægge den direkte mail til formanden. I stedet henviser til adressen:
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
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