EgebjergBLADET
Nr. 5 maj 2015, 47. årgang

Kom med på skovtur i Pinsen

Forårets sidste familiespisning er med grillmad

Midsommerfest med alle traditionerne
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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.
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.

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
bennylyng@youmail.dk

Redaktør/grafisk layout: Vesna Keller-Larsen
bladet@egebjergklubben.dk
Redaktionsudvalg: Mette Raaschou-Nielsen,
Finn Madsen, Erik Pedersen, Vesna KellerLarsen

Formand: Mette Raaschou-Nielsen bestyrelsen@egebjergklubben.dk

Maj
Pinsedag, søndag den 24. maj kl.
12.00, skovtur med Foreningen for
Pinsens bevarelse
Juni
Familiespisning med grillmad, torsdag den 28. maj kl. 17.30
Sidste TorsdagsTræf før sommerferien torsdag den 18. juni
Traditionel midsommerfest tirsdag
den 23. juni kl. 18.30
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.

Distribution: Per Groth Andersen

kr. 1.250

Lørdag			

kr. 1.850

Søndag/helligdag

kr. 1.850

Fredag og lørdag

kr. 2.600

Lørdag og søndag

kr. 3.000

Se vores annoncepriser

Fre., lør. og søndag

kr. 3.800

Størrelse i mm

post@egebjergfaelleshus.dk
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Havehjørnet
De dejlige krydderurter�������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Egebjergklubben har oprettet en
Facebook-gruppe.
Tilmeld dig ”Egebjergklubben”
og få de nyeste informationer
om klubbens arrangementer, og
hvad der ellers sker i klubben og
Egebjerg.

Oplag: 840 eksemplarer
Forsidefoto: Ingrid Planch Madsen - Spætten
i haven

Farvetillæg

Størrelse i mm

Pris

Farvetillæg

42,5 x 60

95 kr.

30 kr.

58 x 188

320 kr.

100 kr.

42,5 x 124

180 kr.

50 kr.

133,5 x 188

480 kr.

150 kr.

270 x 188

650 kr.

200 kr.

88 x 60

180 kr.

50 kr.

88 x 124

320 kr.

100 kr.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben.dk

Hyggelige arrangementer
Med foråret følger en række helligdage og traditionelle begivenheder,
og Egebjergklubben følger op med en
række arrangementer, så du kan få
nogle hyggelige stunder sammen med
din familie, venner og naboer. Ikke
mindst er nogle af klubbens arrangementer en god mulighed for de yngste
til at stifte nye bekendskaber.
Tak til vores annoncører
Vi bør ikke glemme, at vores annoncører spiller en vigtig rolle, når det gælder Egebjergbladets eksistens. Via deres annoncer er de nemlig en vigtig del
af finansieringen af Egebjergbladet
- og Egebjergbladet har samtidig vist
sig at være en god kommunikationsplatform til beboerne.

Egebjergklubben får en ny hjemmeside, som vi regner med vil blive
klar til brug inden sommerferien.
Det er derfor i øjeblikket ikke muligt at opdatere den nuværende
hjemmeside.

Bliv annoncør i Egebjergbladet
Egebjergbladet, som bliver husstandsomdelt til ca. 750 hustande, er
en rigtig god mulighed for virksomheder til at skabe kendskab til deres
produkter og ydelser.
Som annoncør får man meget billigt
kontakt til kundeemnerne gennem
bladet, som er sammenhængskraft i
området og dermed læses af praktisk
talt alle beboerne.
Send dine bidrag til
Egebjergbladet

Husk, at du altid kan skrive til
Egebjergbladet, hvis du har noget på hjerte, der har relevans for områdets beboere. Vi tager også gladelig imod billeder
fra området - gerne med glade voksne og
børn og deres særlige oplevelser eller andet, som du måtte have lyst til at dele med
andre.

• Mandag den 1. juni 2015
• Mandag den 27. juli 2015
• Mandag den 31. august 2015

Fredag			

Egebjerg Fælleshus,Agernhaven 8,
2750 Ballerup

Nyt fra Egebjerg ...
Trolde i Egebjergene������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Klubmesterskab i badminton - Se vinderne�����������������������������������������������������������������������8
Egebjerg Gourmetklub opløses�������������������������������������������������������������������������������������������9
Referat af Generelforsamling 2015 i Aagesdal������������������������������������������������������������������10

Sidste frist for indlæg:

kr. 750

Du kan ikke leje Egebjerg Fælleshus
til ungdomsfester.

Egebjergklubbens arrangementer
Vil du med på skovtur i pinsen?������������������������������������������������������������������������������������������4
Grillmad til forårets sidste familiespisning������������������������������������������������������������������������5
Midsommerfest i Fælleshuset���������������������������������������������������������������������������������������������6

Temperaturen er begyndt at stige, haverne
er i gang med at vise
deres pragt, og de dejlig lange dage er endelig
kommet til os.

For informationer kan du skrive til
Egebjergklubben på :
web@egebjergklubben.dk.

Vi ser frem til dit bidrag.

Én hverdag		

Pris

Kære læser

Sådan gik det ...
Jazz aften i Egebjergklubben blev en stor succes���������������������������������������������������������������7

Egebjergbladet udgives af Egebjergklubben
www.egebjergklubben.dk

Tryk: RC Grafisk

Priser for leje:

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

I dette nummer ...

Velholdt reol/skænk
Lyst træ med to skydelåger og top i matteret glas.
B: 165 cm, H: 105 cm D: 40 cm.
Reolen er skilt ad, så den
er let at transportere.
Nypris kr. 3500 - Nu kr. 500,Ring telf. 4497 8892

Godt forår og god læseslyst.
Vesna Keller-Larsen, redaktør
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Vil du med på skovtur i pinsen?

Grillmad til forårets sidste familiespisning

Pinsedag, søndag den 24. maj kl. 12.00, mødes medlemmerne af Foreningen til Pinsens Bevarelse
som sædvanlig ved indgangen til skoven ved den røde låge for enden af Pileagervej. Herfra går turen i samlet og lystig flok med madkurv, tæpper, stole mv. mod den store bålplads, hvor man sammen nyder den medbragte mad og drikkevarer.

Vi tror på, at foråret nu er kommet, og derfor satser vi denne
gang på at servere grillspyd med kylling og cocktailpølser med
pastasalat som tilbehør.
Af Bestyrelsen i Egebjergklubben

Vi tænder op i den store grill, og vi
sørger også for at grille, så børnene
ikke behøver at komme for tæt på. Nu
er det jo heldigvis også blevet så lyst,
at børnene kan lege på legepladsen.
Af Foreningen til Pinsens Bevarelse

Efter spisningen bliver der sommetider arrangeret spil, og ellers hygger
man sig i skoven med snak, kaffe og
kage.
Der afholdes generalforsamling
Omkring klokken 14.00 er der forhåbentlig faldet så meget ro over medlemmerne, at generalforsamlingen
kan afholdes.
Præsidenten
holder
en
lille tale og bliver sikkert genvalgt.
Ordensmarskallen afholder mandtal
ved opråb, så man kan se, hvem der
er mødt op. Skriveren noterer, og hvis
man udebliver uden afbud to gange,
er man ikke medlem af foreningen
længere.
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Men der er ingen grund til bekymring, for man kan sagtens blive medlem igen, hvis der bare er to andre
medlemmer, der vil anbefale én. Og
dette har heldigvis aldrig været noget
problem.

Mere om Foreningen til
Pinsens Bevarelse
Foreningens fornemste formål er at
hylde samværet i skoven, og det er
mange år siden, man startede traditionen med at spise sammen.

Der er plads til nye medlemmer
Den samme regel gælder selvfølgelig også for helt nye medlemmer.
Foreningen er ikke større, end at der
stadig er plads til flere, og det er altid
hyggeligt at se nye ansigter.

Og hvilken dag kunne være bedre end
Pinsedag - deraf kommer selvfølgelig
også foreningens navn.

Mød op kl. 12.00
Hvis du synes, at det lyder hyggeligt,
så mød bare op kl. 12.00. Du kan selvfølgelig tage din familie med og gerne
også naboerne. Alle skal være meget
velkomne.

Torsdag den 28. maj kl. 17.30
Slip for madlavning og opvask, alle er

velkomne både med og uden børn, og
det koster som sidst 25 kr. pr. person
over 12 år - 10 kr. for børn under 12 år.
Børn under to år er gratis.
Skriv dit navn eller adresse, og hvor
mange børn og voksne I kommer.
Tilmeldinger sker efter ’først til

Binden
de tilm
elding
hurtigs
t mulig
t på
sms til
5066 6
048
Sidste
f
r
i
s
t
:
Manda
g den 2
5. maj

mølle’-princippet, og vi stopper ved
40 personer. Der er gratis vand i kanderne, men baren er åben med de
sædvanlig lave priser, og alle andre
drikkevarer skal selvfølgelig købes
der, for så tjener Egebjergklubben
måske også lidt.

Nogle gange arrangerer foreningen en
udflugt i løbet af sommeren, og i såfald kommer der nærmere orientering
herom i Egebjergbladet.
Foreningen er åben for tilgang af
nye medlemmer. ”Medlemskabet er
gratis, og der er ingen forpligtelser”,
lover præsidenten for Foreningen
til Pinsens Bevarelse, Benny Lyng
Rasmussen.
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Jazz aften i Egebjergklubben blev en stor succes

Midsommerfest i Fælleshuset

Efter en meget vellykket og hyggelig aften vil Egebjergklubben gerne takke
Jazz’tet Cool Cats for en rigtig god oplevelse. Vi satser på at opleve Cool Cats i
Egebjergklubben igen til næste år.

Igen i år arrangerer Ege
bjergklubben en midsommerfest med hyggeligt samvær i
Fælleshuset Sankt Hans aften,
tirsdag den 23. juni klokken
18.30.
Af Bestyrelsen i Egebjergklubben

Billet
k
senes øb
t de
18. ju n
ni

viste sig at være ret populære. Det
blev lidt sent, før folk gik hjem, og vi
kunne lukke og slukke.

Af Finn Madsen

Vi havde skrevet i indbydelsen, at folk
skulle komme tidligt, og det blev taget
helt bogstaveligt - de første kom rigtig
tidligt for at sikre sig en god plads.
Fuldt hus
Det viste sig at være en god idé, for
vi havde næsten fuldt hus. Der var
omkring 60 egebjergborgere, som
mødte op i Egebjerg Fælleshus for at
opleve den lokale kapelmester, Palle
Filipsen, spille med sine musikvenner
i Jazz’tet Cool Cats.
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Stilen fra 50’erne
Som lovet leverede Cool Cats en god
gang swingende jazz med deres velspillende orkester, og der var rigtig
god stemning på begge sider af scenen. Stilen var fra 50’ernes jazzgrupper omkring Gerry Mulligan, Zoot
Sims og Lasse Gullin.
Adgangen til arrangementet var igen
i år gratis, mens baren havde en flot
omsætning af bl.a. håndmadder, der

Mange nye ansigter
Det var en rigtig hyggelig og god aften
med flere, som ikke ”plejer” at komme
i Egebjergklubben. Vi håber meget, at
vi fortsat til vores arrangementer vil
have glæde af så mange nye ansigter.
Flere arrangementer?
Hvis der er nogen, der har fået lyst til at
være med til at lave flere arrangementer i Egebjergklubben, så mangler vi jo
stadigvæk tre bestyrelsesmedlemmer.
Du kan bare skrive en mail til
bestyrelsen@egebjergklubben.dk,
hvis du vil vide mere. Vi håber at høre
fra dig.

Flotte bøffer med kartoffelsalat, ta’
selv salatbord og flutes står igen på
menuen i år. Baren er åben - og man
kan købe vin, øl og sodavand til de
sædvanlige, billige priser.
Grillen er klar fra kl. 18.30
Der bliver dækket bord og tændt
op i grillerne, så alt er klar til, at du
selv steger din bøf fra klokken 18.30.
Efter spisningen, kan man gå over
til Fællesvirkes bål med båltale ved
Teglværksøen kl. 21.00 eller blive i
Fælleshuset.
Baren er åben hele aftenen, så man
kan også kigge ind på vejen hjem til

en hyggelig sludder selv om, man ikke
har deltaget i spisningen.
Billetter
Billetterne koster 80 kroner pr. person, og de kan som sædvanlig købes
i Egebjerggrillen, Egebjergvej 72 eller om torsdagen i Fælleshuset fra kl.
19.30.
Børnebilleter
Der skal ikke købes billetter til børn,
der ikke spiser bøffer, men der vil
være mulighed for at købe en ristet
pølse med tilbehør til dem i baren for
10 kr.

Først til mølle
Der bliver kun solgt 60 billetter, så du
må hellere købe hurtigst muligt, hvis
du har lyst til at deltage. Ellers er sidste frist for billetkøb torsdag den 18.
juni.
Husk, at du skal have kontanter med
til billetterne både i Egebjerggrillen
og i Egebjergklubben.
Velkommen til en hyggelig aften sammen med dine naboer – du kan jo
også spørge dem, om de vil med.
Vi glæder os til at se jer.
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Trolde i

Egebjerg Gourmetklub opløses
En enstemmig generalforsamling har vedtaget, at Egebjerg
Gourmetklub opløses som klub.

Egebjergene

Af Else Bonde

Af Jette Boll

På en helt almindelig dag i marts var
jeg som sædvanlig på tur i skoven med
vores hund. Skoven emmede af spirende forår, hundene legede og fuglene kvidrede lystigt. Det var denne
dag, jeg blev introduceret til troldene
i Egebjergene, den del af Hareskoven,
som støder op til Egebjerg. Oppe i et
træ sad en fantastisk fin trold og kiggede ned. Jo, det er ganske vist, der er
trolde i skoven.
Rygterne undersøges
Nysgerrig på at lære mere om troldene, blev rygterne undersøgt nærmere,
og til sidst fandt jeg frem til Eva.
En ekstra oplevelse i skoven
Det viser sig, at troldene er lavet af
vores lokale kunstner, Eva Kielgast.
Eva’s ide bag troldene er at give børn
og barnlige sjæle en ekstra oplevelse
på deres gåtur i skoven.

De fleste medlemmer har været med
i rigtig mange år. Medlemmerne er
ikke årsunger mere, og mange føler,
at de ikke længere har kræfter og ressourcer til at lave et gourmet arrangement i topkvalitet. Flere har meldt
fra, og det er derfor ikke længere hensigtsmæssigt at opretholde en klub
med generalforsamling, vedtægter,
bestyrelsesarbejde og husleje.
Trolden er lavet af keramik fremstillet ved rakubrænding. Rakubrænding
er en speciel teknik, hvor troldene,
efter at være forglødet i en almindelig ovn, bliver glaseret og sat ned i en
1000 grader varm ovn i et kvarters
tid. Så tages troldene ud og farverne
reduceres i en tønde med spåner, så
ilden fjerner ilten fra glasuren. Denne
metode giver spændende og ofte overraskende resultater, som nu også kan
ses i skoven.

Eva fortalte, at der er nu er fem trolde
i skoven. Jeg kan kun opfordre alle til
at tage en tur i skoven og hilse på de
flotte trolde. Hos os i familien er der
gået sport i, hvem der først finder alle
fem trolde .
God troldejagt til alle barnlige sjæle –
og husk – pas godt på vores nye venner i skoven.

Klubben lukker og slukker
Lukningen sker ved en god middag i
maj. Det er så op til de enkelte medlemmer om de fremover vil mødes under andre former.
Bestyrelsen siger tak til de nuværende og forhenværende medlemmer for
spændende gourmetmiddage og hyggeligt samvær.

De dejlige krydderurter
Krydderurter er et stort og dejligt univers at dykke ned i, så snyd
ikke dig selv for de mange, mange forskellige og dejlige krydderurter og nytteplanter, som du kan se og købe i dit lokale havecenter lige nu.
Af: Marianne Bachmann Andersen, HORTUS advising

Læs mere om Eva Kielgast på
www.evakielgast.dk

Klubmesterskab 2015
Egebjerg Sportsklub afholdt klubmesterskab i badminton, lørdag
den 18.4.2015. Efter flere gode kampe blev mestrene fundet.
Af Bestyrelsen for Egebjerg Sportsklub

I mixdouble vandt Ingelise Rasmussen og Birger Lund, og i herredouble
forsvarede Frank Aabaad og Kurt Holde titlen fra forrige år.

Aldrig før har vi været præsenteret for
så mange krydderurter overalt, hvor
der handles. De mange friske krydderurter, som sælges tidligt på foråret, er
produceret i Middelhavsområdet.
Usprøjtede krydderurter
fra de danske gartnerier
Kraftige planter, som voksede til sidste år, drives frem med friske blade
og sælges så på hele det europæiske
marked. Foran os venter den sæson
for krydderurter, der også omfatter
de dansk usprøjtede krydderurter fra
de danske gartnerier - det er langt fra
sikkert, når man køber importerede
varer.
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Rækkefølgen
Årets første krydderurter er purløg,
kinaløg og ramsløg. De næste krydderurter, der titter frem er løvstikke,
citronmelisse, origanum (merian),
timian og mynterne. Salvien er først
lige begyndt at danne nye blade, og
den friske persille skal først plantes
eller sås. Den lækre franske estragon
er også lidt sent på den, og kommer
du tæt nok på jorden, kan du måske
se de første skud på bronzefennikel.
De varmekrævende krydderurter som
citrongræs, citronverbena, koriander
og basilikum kan kun trives i drivhuset de næste par måneder.

Sådan høster du
Når du høster på meget unge krydderurter, må du ikke klippe dem helt ned
til bunden. Klip i spidserne eller tag
enkelte skud - du må aldrig efterlade
planten uden blade.
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Referat
Referat af Generelforsamling 2015 i Aagesdal
Dato : 9. marts 2015
Sted : Egebjerg fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup
1. Valg af dirigent.
1.1 Jeanette Sonne (JS) medlem nr. 61
blev enstemmigt valgt.
1.2 JS oplyste, at generalforsamlingen
var indkaldt i henhold til vedtægterne.
1.3 JS oplyste, at der var registeret 22
stemmeberettiget, hvoraf én var ved
fuldmagt.
1.4 JS oplyste, at der var indkommet
to forslag som vil blive behandlet under pkt. 6.
2. Kommentarer til referat
fra sidste generalforsamling
2.1 Benny Nielsen (BN) kunne oplyse,
at der ikke var kommet bemærkninger til forrige referat, hvorfor det er
godkendt.
3. Beretning v/formanden og bestyrelsen
3.1 I det forgangne år havde der været
afholdt fem bestyrelsesmøder og referaterne herfra ligger på hjemmesiden
for Aagesdal se www.gf-aagesdal.dk
BN oplyste, at bestyrelsen siden sidste generelforsamling havde arbejdet
med:
- Opsætning af nye skilte, der viste,
at området var tilsluttet ”Nabohjælp”
og tak til Uffe Harksen for det store
arbejde.
- Pæremosen var ved at blive ordnet
med hensyn til træer, der var væltet i
forbindelse med de sidste storme.
- Vedligeholdelse af Bøndermosestien.
- Bestyrelsen har tegnet to abonnementer på ”mit hus”, som er et interesseblad for parcelhusejere, som interesserede grundejere kan låne.
- Nye vedtægter på baggrund af bl.a.
artikler i ”mit hus”
- Snerydningen som havde fungeret
fint i den forgangne sæson.
- At få et bedre samarbejde med
grundejerforeningen i Syd, som også
var inviteret med som gæst.
- Nabohjælp som stadigvæk er meget
relevant, idet der stadigvæk sker indbrud i området.
Bestyrelsen opfordrede endvidere
medlemmerne til at benytte hjemmesiden, idet den fremtidige kommunikation vil blive flyttet til hjemmesiden.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med applaus.
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4. Regnskab v/kasseren
4.1 Peter Valbjørn (PV)
PV fremlagede regnskabet for 2014 og
redegjorde for de enkle punkter.
- Årstal i signaturfeltet vil blive rettet
til 2014/2015
- Teksten i forbindelse med ”tilskud Egebjergklubben” og ”tilskud
Fælleshuset” er ny tekst i forhold til
tidligere år.
- Der er to restancer på 530 kr., som
PV forventer bliver indbetalt snarest.
- Udgiften til kontorartikler er højere
end budgetteret idet, der er indkøbt
en printer, som bl.a. reducerer udgiften til tryk.
- Udgiften til naboskilte er den andel,
som Aagesdal skal afholde. SYD har
afholdt deres andel af udgiften.
- Udgiften til repræsentation som er
budgetsat til 800 kr. ønskes uddybet.
- Regnskabet var revideret og godkendt af de to revisorer.
Regnskabet blev godkendt ved
applaus.
5. Forslag fra bestyrelsen
5.1 Vedtægtsændring § 3.6 slettes, da
den ikke har nogen funktion.
Hans Christensen (HC) havde fremsendt et forslag/bemærkning/indlæg
til nærværende forslag under punkt 6.
HC´s
forslag/bemærkninger/indlæg blev behandlet under dette
punkt sammen med bestyrelsens
vedtægtsændring.
BN fremførte, at § 3.6 ikke juridisk er
i orden, hvilket i flg. BN var blevet bekræftet af jurister og bladet ”mit hus”,
hvorfor §3.6 ønskes slettet.
Med hensyn til Egebjergklubben og
Egebjergbladet så er udgiften til leje
af lokaler og Egebjergbladet ”forbundne omkostninger” jf. tinglysningen, som er nødvendige for at bestyrelsen og grundejerforeningen kan
opfylde forpligtigelser, som grundejerforeningen Aagesdal er underlagt
jf. tinglysningsservitutterne.
HC fremførte hans husstandsomdelte forslag/bemærkninger/indlæg, og
argumenterede imod fjernelsen af §
3.6 og fandt bestyrelsens begrundelse mangelfuld. HC oplyste endvidere,
at fællesudvalget arbejdede på at få

tilsvarende paragraffer indført i de
andre grundejerforeninger, som fællesudvalget består af.
Halvorsen (HA) fremførte, at § 3.6 i
flg. ham og Forum Advokater er ulovlig, idet der er tvungen medlemskab af
grundejerforeningen jf. tinglysningen.
Erik Pedersen (EP) fremførte, at der,
alt efter hvilken jurist der blev spurgt,
var forskellig udlægning af lovligheden af § 3.6.
EP oplyste, at det oprindelige formål
med tinglysningen var, at vedligeholdelsespligten af Bøndermosestien,
Pæremosen og vejene skulle overføres
til de nye matrikler, hvilket så skete
ved at tinglyse vedtægterne på alle
matrikler.
Efter tinglysningen er der sket en generel samfundsudviklingen, hvilket i
flg. EP berettigede til, at f.eks. § 3.6
kunne godkendes.
JS oplyste, at for at vedtægtsændringen kunne vedtages, skal der være 2/3
flertal af de stemmeberettiget.
Bestyrelsen
ønskede
hemmelig
afstemning.
Resultatet af afstemningen blev: otte
stemte ja til fjernelsen af § 3.6 og 14
stemte imod fjernelsen af § 3.6.
Forslaget fra bestyrelsen blev derfor
ikke vedtaget.
På bagrund af afstemningen oplyste
BN, at bestyrelsen vil arbejde videre
med § 3.6.
6. Indkommende forslag
6.1 Der var indkommet forslag fra HC
til vedtægtsændringer, som blev behandlet under punkt 5.
6.2. Der var indkommet forslag fra
Jan Stokholm (JST) om, at snerydningsordningen skulle nedlægges.
Forslaget var ikke blevet omdelt som
pkt. 6.2 men i henhold til vedtægterne offentliggjort på Aagesdal´s
hjemmeside.
JST oplyste, at snerydningen kun er
et supplement, som ikke kan erstatte
grundejernes lovmæssige forpligtigelser, og at rydningen ikke altid skete
inden kl. 7.00.
BN ønskede at bibeholde snerydningen, da den sikrede snerydning i fm.
ferie m.m..
Det kunne endvidere oplyses, at det
nuværende materiel indenfor en
kommende årrække skulle udskiftes, hvilket vil medføre en udgift på
ca. 100.000 kr., som skal afholdes af
Aagesdal og SYD.
Afstemningen var åben, og der var to

stemmer for at nedlægge snerydningen og 20 stemmer for at bibeholde
snerydningsordningen.
Snerydningsordningen bibeholdes.
7. Kontingent/budget v/kasseren
7.1 PV oplyste, at oplæg til kontingent
for 2015 var 265 kr., hvilket medfører
en reduktion af egenkapitalen.
Budgettet blev vedtaget.
8. Valg: I år er følgende på valg
8.a Medlem af bestyrelsen Uffe
Harksen, villig til genvalg – blev
genvalgt.
8.b Kasserer Peter Valbjørn, villig til
genvalg – blev genvalgt.
8.c Revisor: Flemming Voss, villig til
genvalg – blev genvalgt.
8.d Bestyrelses 1. suppleant: Anders
Bartholomæussen, villig til genvalg –
blev genvalgt.
8.e Bestyrelsens 2. suppleant: Inge
Pedersen, ønskede ikke genvalg –
Erik Pedersen blev valgt.
8.f Revisor suppleant: Jeanette Sonne,
villig til genvalg – blev genvalgt.
Alle valg blev vedtaget af generalforsamlingen ved applaus.
9. Eventuelt
9.1 HC fremlagde de emner, som fællesudvalget har behandlet jf. vedlaget
referat. Derudover opfordrede HC
bestyrelsen til at deltage i det kommende foredrag i Fællesudvalget i fm.
årsmøde den 15. april 2015.
Uffe Harksen (UH) har ikke deltaget i nogle af fællesudvalgets møder
som repræsentant for Aagesdal pga.
kommunikationssvigt.
Bestyrelsen (UH) repræsenterer
Aagesdal den 15. april 2015.
Afslutning
Dirigenten og formanden takkede
for god ro og orden og hjælpen fra
bestyrelsen.
Sekretær
Jan Stokholm
Dirigent
Jeanette Sonne
Såfremt der er kommentarer eller rettelser til dette referat, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter,
at referatet er vist i Egebjergbladet..
Kommentarer eller rettelser vil blive behandlet på det efterfølgende
bestyrelsesmøde.
Såfremt man ønsker materiale fra bestyrelsen omdelt, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.
Det underskrevne referat kan ses ved
at kontakte bestyrelsen.
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Forøg kendskabet til din virksomhed hos beboerne i
Egebjergområdet
Annoncér i Egebjergbladet - se vores annoncepriser på side 3
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