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Vi skal bruge en ny redaktør nu, er det dig ?
Læs mere på side 4

Foreninger og kontaktmuligheder

Leje af lokaler i Egebjerg
Fælleshus?
Reservation af Fælleshuset kan ske
torsdage kl. 20-21, når der er torsdagstræf.
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 reservationsgebyr.
Der udlejes ikke til ungdomsfester.

Egebjergklubben
Formand: André Westh;
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Egebjerg og Omegns
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;
l.poll@mail.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand: Erik Neergaard;
formanden@egebjergsportsklub.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

Foreningen til Pinsens
bevarelse
Præsident: Benny Lyng Rasmussen;
bennylyng@youmail.dk

Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters;
lfpeters@youmail.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Egebjergbladet
Udgivet af Egebjergklubben
www.egebjergklubben.dk
Redaktør: Redaktionsudvalget
bladet@egebjergklubben.dk
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Redaktionsudvalg:
Jørn Steen Jensen, André West,
Erik Pedersen & Finn Madsen
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Per Groth Andersen,

Nyhed

Oplag: 815 ekspl.

MobilePay

Forside:
Kirsten Seeberg

Nu kan du også betale i
Egebjergklubben via MobilePay.

Der er trådløst internet (WiFi) i
Fælleshuset. Adgangskode udleveres
i baren eller af den tilsynsførende.

EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk

Annoncepriser
Størrelse i mm

www.egebjergfaelleshus.dk

Pris

Farvetillæg

Størrelse i mm

Pris

Farvetillæg

42,5 x 60

95 kr.

30 kr.

88 x 124

320 kr.

100 kr.

42,5 x 124

180 kr.

50 kr.

58 x 188

320 kr.

100 kr.

88 x 60

180 kr.

50 kr.

133,5 x 188

480 kr.

150 kr.

.
Hvis du vil annoncerer så skriv til os på bladet@egebjergklubben,dk

Mød op til generalforsamling
i Egebjergklubben
torsdag den 2. marts klokken 19.30
Kom og hør om vores arbejde til gavn for fællesskabet i Egebjergområdet.
Egebjergklubben startede for næsten 50 år siden, fordi der var nogle mennesker,
som mente, at beboerne i Egebjerg havde lyst og behov for et sted, hvor man
kunne mødes både børn og voksne for at lære hinanden at kende. Du er automatisk medlem af Egebjergklubben, når du er medlem af en af områdets grundejerforeninger, du kan se mere på vores hjemmeside www.egebjergklubben.dk.
Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for at Egebjergklubben
fortsat kan fungere og holde samme aktivitetsniveau.
Vi har det hyggeligt på bestyrelsesmøderne, og det er sjovt og spændende at være
med i arrangementerne.
Vil du bruge nogle få timer om måneden til arbejdet med afholdelse af diverse
arrangementer og udgivelsen af Egebjergbladet, er du mere end velkommen i
bestyrelsen. Vi kan også bruge en der kan hjælpe med vores hjemmeside og
Facebook.
Selv om du ikke vil deltage i bestyrelsesarbejdet, håber vi, at du alligevel vil møde
op for at tilkendegive, at du synes, at vi stadig skal komme hinanden ved i Egebjerg.
Du kan også melde dig som praktisk hjælper ved arrangementerne, eller andre
praktiske opgaver, det vil være en stor hjælp.
Bestyrelsen Egebjergklubben

Vil du stadig have Egebjergbladet ?
NY Redaktør til Egebjergbladet !.
Egebjergklubben søger en ny redaktør og tilrettelægger af vores Egebjergblad snarest muligt.
Har du lyst til positivt at bidrage til et oplysende og gerne lidt sjovt og hyggeligt lokalblad, til glæde for vores
fællesskab her i Egebjerg, ja - så er dette vel et ønskejob for dig.
* Opgaven består i at sammensætte bladet med de tilsendte artikler, og de aktuelle annoncer.
Vi bruger Publisher i den praktiske tilrettelæggelse af bladet, og du vil kunne forvente at blive
oplært i brugen af det, men du skal nok være bekendt med at bruge din computer med billeder
og tekst.
* Opgaven består ikke i at selv at skulle skrive artiklerne. Artiklerne bidrager redaktionsgruppen
og bestyrelsen med, udover de tilsendte indlæg.
* Vi klarer det meste pr mail, og der er redaktionsmøde, når det skønnes nødvendigt.
* Du har god tid, der er to uger efter deadline til tilrettelæggelsesarbejde i forbindelse med hvert
blad, inden du sender det til trykker (i pdf-format), og du er selv med til at lave de fremtidige
tidsplaner.
* Hvis det ønskes, kan vi eventuelt aftale, at redaktionsgruppen hjælper til ved redigering af
bladet.
Hvis dette fantastiske job har din interesse, så kan du få yderligere oplysninger hos medlem af
redaktionsudvalget, Finn Madsen eller hos formand for Egebjergklubben André Westh.
Skriv til: Bestyrelsen for Egebjergklubben, bestyrelsen@egebjergklubben.dk
Du kan desuden ringe til formanden 20420059.
Bestyrelsen Egebjergklubben
PS: Finn Madsen, som er midlertidig redaktør, vil hjælpe dig i gang - jeg flytter og kan ikke fortsætte.

Indkaldelse til generalforsamling...
... i Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben
torsdag d. 2. marts kl. 19.30 i Fælleshuset
Aftenens program ser således ud :
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Vi starter med at holde generalforsamling for
Egebjergklubben.
Medens der er valg af dirigent og beretning, serverer
vi en kop kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.

Derefter holder vi en lille pause, for så at gå over til
generalforsamlingen For Egebjerg Fælleshus.

Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget
Valg
Eventuelt

Dagsorden for Fælleshuset iflg. vedtægterne :
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Til Egebjergklubbens generalforsamling er der i år 4 fra bestyrelsen på valg, heraf to der genopstiller. Så der skal helst
opstille mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Til suppleant er alle på valg hvert år. Ønsker man at følge med i
bestyrelsen opgaver, og lidt mere uformelt hjælpe til efter lyst og evner, så er man velkommen til at stille op.
En revisor og en revisorsuppleant er på valg.
Denne aften 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 og meget mere.
* Derudover udgiver Egebjergklubben også Egebjergbladet.
Du kan være med til at sikre, at vi fortsat kan holde familiespisninger, fastelavn, banko eller helt nye aktiviteter ved at
stille op til bestyrelserne for enten Egebjergklubben eller Egebjerg Fælleshus.
Med venlig hilsen
Bestyrelserne for Fælleshuset og Egebjergklubben

Der er ikke længe til
Fastelavn!
Kom og vær med søndag d. 26. februar fra
kl. 14.00 - 17.00, når Egebjergklubben holder
fastelavnsfest i Fælleshuset.
Hvis du kommer udklædt, kan du deltage i konkurrencen om den fineste og
den mest fantasifulde udklædning.
Der vil som sædvanligt være tønder til store og små samt godtepose.
Baren vil sælge kaffe/te og sodavand samt friskbagte fastelavns-boller til meget
rimelige priser.

Du kan stadig købe billetter ved TorsdagsTræf
den 16. februar eller
i Egebjerggrillen til og med
søndag den19. februar.
Prisen er igen i år 30 kr. pr. barn.
Med festlig fastelavnshilsen
Bestyrelsen

Baby-sitter
job søges!
Hej! Jeg er en pige på
14 år, som leder efter et job som
babysitter.
Jeg går i ottende klasse på Skovvejens Skole og er meget ansvarlig,
og jeg vil passe godt på dit barn.
I kan kontakte mig på
telefon 3050 5455 eller
email: astr2961@gmail.com
vh Astrid Bang Therkildsen

Nye madtoner, Fransk Spisehus i Egebjerg!
Nye madtoner, Fransk Spisehus i Egebjerg!
Egebjergbladet har besøgt den nye forretning Fransk Spisehus, Sortemosevej 1 B.
Fransk Spisehus, der også bor på Sølvtorvet i København, har overtaget JH-Catering her i vores nærområde.
Nu er spisehuset både på Sølvtorvet og Sortemosevej, og med fælles køkken. Hvilket man kan se på prisen
på f.eks. ”Dagens ret” til bare 49 kr. Det ligner luksusmad til hverdagspris!
Jakob Rasmussen og hans kone Lilibeth Lustre Rasmussen er det unge og dynamiske par bag
Fransk Spisehus. Jakob har mange års erfaring inden for catering og selskabsmad og desuden
raffineret take-away. Derfor leverer Fransk Spisehus hver dag frokostanretninger til mange
virksomheder.
Egentlig stammer Jakobs smag for den franske mad helt tilbage fra hans ungdomstid, hvor
Jakob opholdt sig 6 år i Frankrig. Og det franske køkken kunne han ikke glemme.
Det var kommet ind i hjertet. Det franske twist blev et fixpunkt på Jakobs horisont,
da han startede egen virksomhed sammen med sin kone. Jakob er i øvrigt uddannet kok
med sølvmedalje i fransk/dansk køkken.
Jakob tog det franske med sig til Danmark, og har givet det nordiske køkken et fransk twist.
Fransk Spisehus har derfor fået helt sin egen stil, med genkendelighed og overraskelse for
smagsløgene.
Det kan være Ungarsk gullasch med ris, kylling frikassé med svampe, rodfrugter og løg,
hvortil der er ris med limeblade, eller det kan være oksecuvette i egen kraftsovs
m. perleløg, svampe og rodfrugter, hertil kogte hvedekerner.
Du kan også få dansk smørrebrød dagligt mandag til fredag mellem 10-13 i forretningen
på Sortemosevej.
I samme tidsrum kan du også hente en
dagens ret, kølet og lige til at varme
derhjemme.
Men Fransk Spisehus særkende er også
fest og højtider. Jakob bistår dig gerne
med gode råd og vejledning.
Du er altid velkommen til at ringe
og få en snak om, hvad du kunne
tænke dig.
Som noget særligt for Egebjergbladets
læsere, bringer Fransk Spisehus ud
for 50 kr. i Egebjergbladets område,
når du skal have leveret en festmenu.
Redaktionen siger velkommen
til Fransk Spisehus.

Næste Familiespisning
Menuen til familiespisningen torsdag den 23. februar står på
hjemmelavet hønsekødsuppe og tarteletter med høns i asparges.
Maden er klar kl. 17.30, og forældrene kan som sædvanlig gå hjem og putte børn, når I er færdige med at spise.
Vi andre hjælpes ad med oprydningen.
Der vil som sædvanlig være kander med vand på bordene og mulighed for at købe øl/sodavand/vin til rimelige priser.
Desuden kan der købes en dejlig Nespresso efter maden (flere varianter)!

VIGTIGT:
tilmelding senest mandag d. 20. februar til:
familiespisning@egebjergklubben.dk
Bidraget er de sædvanlige 25 kr. pr voksen og 10 kr. pr barn på 2-11år
og alle er velkomne! Der er selvfølgelig Mobile Pay og kontant, som man ønsker det.

Næste familiespisning bliver torsdag den 30. marts.
Sæt X i kalenderen

Forsyning Ballerup bliver større ...
Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe,
Hørsholm og Rudersdal kommuner har godkendt deltagelsen i et fælles
forsyningsselskab med navnet NOVAFOS.
Det nye fælles forsyningsselskab skal varetage vandforsyning og spildevandshåndtering (ledningsnet og renseanlæg).
De 9 kommuner ejer i dag følgende forsyningsselskaber, som vil blive
omfattet af det nye samarbejde:
Forsyning Ballerup,
Forsyningen Allerød Rudersdal, Frederikssund Forsyning,
Furesø Egedal Forsyning,

Grundejerforeningen
Egebjerglund-Syd holder
generalforsamling tirsdag
den 21. marts 2017 kl. 18.00
i Fælleshuset.
Indbydelse med dagsorden mm er
nu omdelt til medlemmerne.
Husk tilmelding senest tirsdag
den 14. marts, hvis du vil deltage i
spisningen FØR generalforsamlingen. Vi spiser kl. 18.00 og generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Hvis du alene deltager i generalforsamlingen, så er tilmelding ikke
nødvendig.
Hvis du ikke har tilmeldingen, så
kontakt os via
mail: post@egebjerglund-syd.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Egebjerglund-Syd

Hørsholm Vand,
Nordvand.
Det fælles forsyningsselskab etableres formelt den 1. januar 2017, og
dannes reelt i løbet af 2017 med egen organisation, ny bestyrelse og
overførsel af medarbejderne fra de oprindelige forsyningsselskaber til
det nye fælles selskab. Vi vil senere vende tilbage til 'emnet' og se på hvilke planer eller ideer selskabet har omkring Egebjerg.
Jørn Steen Jensen

Har du en lokalplan ?
Kender du den plan der gælder for dig og din grund ?
For alle ejendomme, store som små, gælder der div regler og planer.
Men har du styr på hvilke regler der gælder for dig og din grund?
Ifølge kommunen, så bliver en del borgere overrasket over de regler der
gælder for deres ejendom, dvs grund med eller uden hus.
Især overraskes mange over begrebet 'en Lokalplan'. Det må da være
noget overordnet, som for længst er efterlevet i et bebygget område
som vores, siger en del.

Stoppested på
Nordbuen
Med den nye køreplan bliver der
igen stoppested på Nordbuen ved
Egebjerg Bygades udmunding i
Nordbuen. Bus nr. 55E får stop her;
stoppestedet hedder Agernhaven.
Aage Vinter Christensen

Men sådan er det ikke. Og nogle regler bør man nok lige have i
baghovedet, også i dag.
Her i Egebjerg gælder en del forskellige Lokalplaner og nogle områder
har ikke en lokalplan. Fx syd-øst for Egebjergvej har vi lokalplan 49 i den
ene grundejerforening, medens naboforeningen ikke er underlagt en
lokalplan.
For de områder, der ikke er omfattet af en lokalplan, gælder kommuneplanens rammebestemmelser. (se evt på kommunens hjemmeside - søg
på Kommuneplan)
Hvad kan fx en lokalplan betyde i dag?. Tja, der står en del regler om
helt lokale forhold, som også du og din grund er underlagt. Det kan
f.eks. være noget om antenneopsætning, parkeringsforhold eller anvendelse af grunden i øvrigt, f.eks. om tilbygninger, skure mm.
Herfra skal der i hvert fald lyde en opfordring til, at man 'bare lige' læser
disse love og planer. Hellere før man laver om end efter...
Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dig, så se evt. på
kommunens hjemmeside www.ballerup.dk - søg på Lokalplan.
Jørn Steen Jensen
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Ballerup Kommunen har i nogen
tid 'truet' med at vi skal sortere
affaldet på en ny og mere omfattende måde. Det starter allerede
1. april 2017.
Der vil komme yderligere info fra
kommunen, men man kan allerede
nu se lidt nærmere på
www.ballerup.dk/affald

Naturgenopretning i Pæremosehavn
Ballerup kommune udfører naturgenopretning i og omkring søen ved spejderhytten for at forbedre områdets
naturmæssige og rekreative værdier. Søen bliver hvert år grøn af alger og derfor oprenses søen for bundslam.
Samtidig ændres brinkens hældning langs den sydlige del af søen og der graves et nyt vandhul syd for søen.
For at reducere mængden af blade i søen og samtidigt åbne for lys og luftomrøring beskæres trærækken mod syd
kraftigt,
Arbejdet pågår fra midt januar og er afsluttet inden 1. marts.
Det kommer til at se voldsomt ud, mens arbejdet står på, men allerede i foråret vil stedet se bedre ud igen
Nyt vandhul
Ved tømning af søen for vand pumpes vandet over i et nyt lavvandet vandhul, der samtidigt anlægges syd for søen.
Herved opnås flere forbedringer:
 Øget naturkvalitet i området, da det nye vandhul er anlagt, så det er attraktivt for padder,
hvilket Pæremosen ikke er.
 Spejderne får en anden naturtype til deres aktiviteter.
Det nye vandhul vil øge områdets rekreative værdi for lokale borgere.
Den opgravede jord placeres på arealet mod Ring IV og formes som naturlige bakker. Slammet fordeles på
Grantoftegaards jord ved søen efter aftale. Prøverne af slammet viser, at det kan spredes på markerne uden
uoprettelige miljømæssige konsekvenser
Arbejdet udføres for Ballerup Kommune af firmaet Sø og Mose
NB Ballerup Kommune har i sin sagsbehandling kaldt søen for Pæremosen!
Pæremosen er i Grundejerforeningen
Aagesdal.

Aage Vinter Christensen
Pæremosevej 59

Honning
Sommer 2016

25 kr.

Ca. 450g pr. bæger

Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Vores elskede far
Civilingeniør og Tolk Dimitri Emile Spartalis
født i Heliopolis, Cairo d. 7. maj 1936,
er stille sovet ind d. 18. januar 2017, efter længere tids sygdom.
Vi elsker dig og vil savne dig for evig.
Ære være dit minde.
I kærlighed Katja og Monique.
Bisættelsen har fundet sted.

Til kalenderen
Februar
Torsdag 23.02. Kl. 17.30 Familiespisning
Søndag

26.02 Kl. 14.00 Slå katten af tønden

Mandag

27.02. Deadline Egebjergbladet marts

Marts
Torsdag 02.03. Generalforsamling Egebjergklubben og Fælleshuset
Torsdag 30.03. Kl. 17.30 Familiespisning
Mandag

03.04. Deadline Egebjergbladet april

April
Torsdag 27.04. Kl. 17.30 Familiespisning

