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Egebjerg Klubben 

Leje af lokaler i Egebjerg Fæl-

leshus? 

Reservation af Fælleshuset kan ske 

torsdage kl. 20-21, når der er tors-

dagstræf. 

 

Når TorsdagsTræf holder lukket på 

grund af ferie eller arrangementer, 

kan man på 

www.egebjergfaelleshus.dk læse om, 

hvordan man skal forholde sig. Se 

under ”Regler for leje”. 

 

Priser for leje af Fælleshuset: 

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 

 

Husk at medbringe 150 kr. til reser-

vationsgebyr.  

 

Der udlejes ikke til ungdomsfester.  

 

For medlemmer af tilknyttede for-

eninger er der trådløst net. Pass-

word udleveres i baren eller af den 

tilsynsførende. 
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EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 

post@egebjergfaelleshus.dk 

Annoncepriser 
Størrelse i mm Pris Farvetillæg Størrelse i mm Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 

42,5 x 124 

88 x 60 

88 x 124 

 95 kr. 

 180 kr. 

 180 kr. 

 320 kr. 

 30 kr. 

 50 kr. 

 50 kr. 

 100 kr. 

58 x 188 

133,5 x 188 

 

320 kr. 

480 kr. 

 

100 kr. 

150 kr. 

 

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

www.egebjergfaelleshus.dk 

  
Egebjergklubben 

Formand: Mette Raaschou-Nielsen; 

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 

Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 

Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@webspeed.dk 

Egebjerg Billardklub 

Formand: Flemming Peters;  

lfpeters@youmail.dk 

Egebjerg og Omegns  

Ølbrygger & Vinmagerlav 

Oldermand: Leif Poll;  

l.poll@mail.dk 

Egebjerg Sportsklub 

Formand: Erik Neergaard;  

formanden@egebjergsportsklub.dk 

Foreningen til Pinsens  

bevarelse 

Præsident: Benny Lyng Rasmussen; 

Benny Lyng@youmail.dk 

Seniorklubben 

Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk 

 

 

 

  DEADLINE 

 for næste nr. 

29. februar 

http://www.egebjergfaelleshus.dk/
mailto:post@egebjergfaelleshus.dk


Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30  

Mette Raaschou-Nielsen 

Formand, Egebjergklubben 

 Er du inviteret til generalforsamling i Egebjerg Fælleshus 

 Og i Egebjergklubben 

 Det foregår i Fælleshuset, Agernhaven 8 

Denne dag får du også mulighed for at 

Se Fælleshuset – som du jo også har fortrinsret til at leje til festlige begivenheder i familien 

Møde de gode folk, der sørger for at Fælleshuset altid er i orden, rent og pænt. 

Møde andre lige så fantastiske folk fra Egebjergklubben, der arrangerer 

 Fastelavn, 

 Grill aftener 

 Familiespisning 

 Banko m.m.m. 

Derudover udgiver vi Egebjergbladet. 

Du kan være med til at sikre, at vi fortsat kan holde familiespisninger, fastelavn, banko eller helt nye aktivite-

ter ved at stille op til bestyrelserne for enten Egebjergklubben eller Egebjerg Fælleshus. 

Egebjergklubben søger mindst fire 
(4) nye medlemmer til bestyrelsen.  
Det er afgørende med flere hænder, hvis det kendte 
aktivitetsniveau skal holdes. 

Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du vil vide mere eller 
skriv til bestyrelsen@egebjergklubben.dk 



Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer ––  EgebjergklubbenEgebjergklubben  

Foreslag til ændring af Vedtægter for ”Egebjergklubben”: 

§ 4  Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, overskud fra egne arrangementer samt et kontingent fra 

grundejerforeningerne i Egebjerg jf. §2. 

 (Ovennævnte forslag har baggrund i ønske fra en grundejerforening på Generalforsamlingen i 2015) 

 

§ 5 Afsnit 2: 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 

25 parceller i  de i §2 nævnte grundejerforeninger skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsam-

ling skal indvarsles på samme måde som ved ordinær generalforsamling. 

Se de nuværende vedtægter på Egebjergklubbens hjemmeside  

 

 

Vi minder om, at vedtagelse af vedtægtsændringer jf. §5 sker på Generalforsamlingen ved 2/3 flertal blandt de 

fremmødte og at afgivelse af stemme kun kan ske ved personligt fremmøde. 

 

Mette Raaschou-Nielsen 

Formand for Egebjergklubben 

 

 



Forslag til vedtægtsændringer for Egebjerg Fælleshus, Forslag til vedtægtsændringer for Egebjerg Fælleshus,   

ved generalforsamlingen 3. marts 2016.ved generalforsamlingen 3. marts 2016.  

Den gamle ordlyd kan ses på Egebjerg Fælleshus hjemmeside. 

§ 3 Foreningens medlemmer er de beboere, som er medlem af en grundejerforening eller en interessefor-

ening, der er betalende medlemmer af huset. 

§ 4 Foreningens økonomiske grundlag hviler på kontingentbetaling fra grundejerforeningerne: Egebjerghuse, 

Egebjerghøj, Egebjerglund-Nord, Egebjerglund-Syd, Pilehøj, Skovbo, Tranemosen og Aagesdal samt på indtæg-

ter fra udlejning og brugerbetaling fra interesseforeninger. 

Kontingentbetalende grundejerforeninger og interesseforeninger har fortrin m.h.t. brug af Fælleshuset. 

Private lejere, der er medlem af kontingentbetalende grundejerforeninger, har lejefortrin. 

§ 8 Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Ved almindelige dispositioner 

kan formanden dog alene tegne foreningen.  

Foreningens kasserer og foreningens formand er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens 

bankkonto og er bemyndiget til at benytte elektronisk bankoverførsel og betalingskort. 

Kassereren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i henhold til 

de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden 

attesteres af formanden. Ved årsafslutningen udarbejder kassereren et årsregnskab, der forelægges revisorer-

ne.  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 



Oj, blev du kattedronning???? 

I dag var mere end 50 festligt ud-

klædte børn og voksne samlet til 

den årlige FASTELAVNSFEST i 

Fælleshuset. 

Der var sommerfugle og havgu-

der, der var træer og køer, der 

var brude og klovne, der…. Ja, 

jeg kunne blive ved. Kort sagt, 

kreativiteten var sluppet løs til en 

festlig dag. 

Fire tønder blev slået ned og der-

for kunne vi udnævne 4 katte-

dronninger og 4 kattekonger, der 

nu har ret til at bære krone et 

helt år. 

 

0-5 år:  Dronning: Laura Broe Toft 

  Konge: Hector Spiller 

6-9 år: Dronning: Thea Bisgaard Boll 

Konge: Hugo Andersen 

10-14 år: Dronning: Mathilde Wollesen 

  Konge: Mathilde Wollesen 

14 år - : Dronning: Rikke Ravnsgård 

  Konge: Lisbet Sauer 

Blandt alle de kreative udklædnin-

ger valgte vi 4, som vi syntes var 

de flotteste, - det var et meget 

svært valg, men det blev: 

Alma Aanhaanen som bjørn, Wil-

ma Damtoft Abildgaard som djæ-

vel, Sofie Boll Østergaard som 

cowboypige og Pernile Høgh Sø-

rensen som kineser. 

 

Fastelavnsfesten var som traditio-

nen fortæller, dvs. der blev spist 

friskbagte fastelavnsboller, druk-

ket kaffe, saft, sodavand m.v. og 

uddelt slikposer til alle børn. 

Endnu en dejlig dag. 

Mette Raaschou-Nielsen 

Alma Aanhaanen som Bjørn. 

Pernille Høgh Sørensen som Kineser. 

Sofie Boll Østergaard som Cowboypige. 

Wilma Damtoft Abildgaard som Djævel. 

  

 



 

 

0-5 årige: 

Dronning: Hector Spiller 

Konge: Laura Broe Toft 

6-9 årige: 

Dronning: Thea Bisgaard Boll 

Konge: Hugo Andersen 

10-14 årige: 

Dronning og Konge: Mathilde Wollesen 

14 -  

Dronning: Rikke Ravnsgård 

Konge: Lisbet Sauer 

 

 



Vi vandt 152.000 kr. fra Borgermillionen!Vi vandt 152.000 kr. fra Borgermillionen!  

Hvor og hvorfor? 

Vi er mange, som hver dag går i 

skoven i Egebjerg og ser, hvor 

mange børn, voksne og hunde 

der mødes på mål/bålpladsen. 

Der er gang i bålpladserne; men 

når maden er spist, mangler der 

noget at beskæftige sig med. For 

nogle år siden hang der et enkelt 

gyngetov – det er helt slidt væk. 

Fra ide til virkelighed 

Da jeg så, at der var mulighed for 

at søge op til 160.409 kr. af kom-

munens Borgermillion til vores 

område, udarbejdede jeg et for-

slag til en forhindrings- og tumle-

bane inspireret af hundeagilityba-

ner.  

Efter et workshopmøde på Skov-

vejens Skole gik jeg i gang med at 

lave modeller af forhindringer og 

undersøge regler for sådan nogle 

naturlegepladser. 

På et møde med skovrideren blev 

mit forslag modtaget så positivt, 

at jeg kunne gå derfra med lov-

ning om, at skovens folk ville ud-

føre arbejdet i naturens materia-

ler. 

Budgettet blev udarbejdet, og 

forslaget indsendt. Biblioteket 

udstillede alle indkomne forslag i 

en måned før afstemningerne. Nu 

gjaldt det om at finde folk over 6 

år, der ville komme og stemme 

på forslaget på Rådhuset.  

Jeg mødte Line og Mette med 

børn, og de tog en tjans med at 

fortælle deres netværk om forsla-

get, så vi kunne vinde de 152.000  

kr. til at realisere projektet. 

Hvordan bliver forhin-

drings- og tumlebanen? 

I maj måned, når vejr og skov-

bund er til det, begynder arbejdet 

med banen lige øst for mål/

bålpladsen. Der kommer ca. 25 

forhindringer og tove til at kravle 

i. Det hele kommer til at falde så 

naturligt ind i skoven som muligt. 

Jeg håber, at rigtig mange vil få 

glæde af banen og passe på den. 

          

                              Eva Kielgast 

 



Kom til familiespisning torsdag den 25. februar fra 17.30,Kom til familiespisning torsdag den 25. februar fra 17.30,  

og prøv at tage din nabo eller genbo med……….og prøv at tage din nabo eller genbo med……….  

Til årets anden familiespisning byder vi på kartoffel/porre suppe med bacon og kylling drys 

samt brød. 

Der er som sædvanlig kander med vand på bordene, men der er også mulighed for at købe 

sodavand, øl eller vin i baren til de sædvanlige priser. 

 

Tillmelding skal ske senest mandag den 22. februar enten ved mail til  

familiespisning@egebjergklubben.dk eller Egebjerg-klubben på Facebook. 

Prisen er stadig 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn 2-11 år. Betaling sker i kontanter på selve 

dagen. 

 

Mvh. kokkene 



 
Vi lister os af sted på tå….. 

PAS PÅ – DER ER AKTIVE INDBRUDSTYVE I VORES OMRÅDE.  

Adskillige gange har vi i den forløbne måned fået mails om ubudne gæster i 

vores kvarter og omkringliggende områder. I nogle tilfælde er ”gæsterne” gået 

igen med uforrettet sag— i andre er det desværre lykkedes dem at forsvinde 

med diverse indbo, smykker m.v.. 

Lad os hjælpe hinanden med at hol-

de godt øje med mistænkelig ad-

færd.  

Det er vinterferietid, så hold øje med 

naboens hus. 

Det er hjælp til selvhjælp. Ring til 

politiet på 4386 1448, hvis du ser 

noget mistænkeligt. 

Egebjergklubben er 

på Facebook 

 

 

 

Her kan du bl.a. tilmelde dig 

familiespisning og følge med i  

småt og stort i vores område 

og i Ballerup. 

Hjertestartere  

Vidste du, at der er mindst 5 

hjertestartere i Egebjerg og om-

egn? 

Den eneste, man kan komme til 

døgnet rundt sidder på Sortemo-

sevej 1G mellem Viet Hoa re-

stauranten og Ejendomskonto-

ret.  

Der er også en hjertestarter i  

Fælleshuset, Agernhaven 8.  

Se registrerede hjertestartere på 

www.hjertestarter.dk 

Glæd dig til næste 

nummer….. 

...hvor du blandt andet kan 

læse mere om en af vores 

annoncører, der for nylig har 

holdt  1 års jubilæum. 

En havedrøm 

Når det om kort tid igen begyn-

der at krible i havefingrene, vil 

de desværre nok også blive 

stukket i lort…. hundelort, - især 

når der luges under hækken. 

 

 

 

Årets havedrøm er derfor, at 

hundeejerne hjælper hunden til 

også at blive naboens bedste 

ven. 

Søen bliver oprenset 

Ballerup kommune har tilbudt at 

oprense søen ved Pæremose 

Havn.  Som forberedelse har spej-

derne været på vandet og loddet 

dybden. Det dybeste sted er 2,7 

meter. 

Oprensningen ventes at ske her i 

februar, så søen er klar til den kom-

mende sæson. 

 

Familiespejder ved 

Pæremose Havn 

Spejder for de 2-6 årige - og deres 

forældre.  

 

 

 

 

 

 

Der er familiespejder 2 timer hver 

måned. Læs mere på  

www.ballerup.gruppe.dds.dk/

familie. 



Til kalenderenTil kalenderen  

  
Februar 

 

Torsdag 25.02 Familiespisning, Tilmelding 22.02.2016 

Mandag 29.02 Deadline Egebjergbladet 

 

Marts 

 

Torsdag 03.03 Generalforsamling for Egebjerklubben og Fælleshuset. 

Torsdag 17.03 Generalforsamling for Egebjerglund Syd 

Tirsdag 29.03 Deadline Egebjergbladet 

Torsdag 31.03 Familiespisning    



 

  


