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Der er kommet to nye redaktører
på Egebjergbladet
I februar lå der et Egebjergblad
i postkassen, hvor der endnu
engang var et råb om hjælp.
Bladet ville ophøre, hvis ikke
der snart kom en ny redaktør.
Der har længe været bud efter
ny redaktør, men i dette blad
var der en undertone af, at det
var nu eller aldrig. Det fik to
beboere i Egebjerg til at
reagere og melde sig til
tjansen.
Vi – Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer
Ravnsgård – overtager sammen opgaven
som Egebjergbladets nye redaktør-duo.

En skam hvis bladet forsvandt
Vi bor lige overfor hinanden, og meldte os
til jobbet samtidig uden at vide det. Begge
ville vi være kede af, hvis Egebjergbladet
ikke længere udkom, fordi det er så dejligt
at have et helt lokalt blad, der handler om
dem, vi bor op og ned ad. Vi holder begge af
at få bladet og skylder tak til dem, der indtil
nu har skrevet og drevet det. Og nu glæder
vi os til at sætte vores præg på
Egebjergbladet.

Hvem er de nye redaktører?
Vi bor begge på Bøndermosevej, og vi er
begge flyttet til for et par år siden. Vi har
mødt hinanden til andre arrangementer i
grundejerforeningen Aagesdal
og
til
Egebjergklubbens
familiespisning
i
Fælleshuset. Vi har begge en dreng i
børnehavealderen og går også begge på

barsel med deres lillesøstre. Og nu har vi
altså begge meldt os til at formidle stort og
småt i det, som vi har erfaret kaldes ”Det
Gamle
Egebjerg”.
Mette
er
kommunikationskonsulent
med
en
spirende interesse for havearbejde og en
lidt ældre interesse for håndarbejde. Rikke
er bygningsingeniør og ynder at dyrke
ketchersport, men med to små børn bliver
denne interesse for tiden mest udlevet
med hækle- eller strikketøj foran en
tenniskamp i fjernsynet.

Bliver bladet nu et helt andet?
Nej. Bladet er allerede en hyggelig
påmindelse om at komme hinanden ved,
hvad enten det er gennem arrangementer,
arbejdsgrupper eller bare som en sludder
over hækken. Men vi håber på at kunne

udvikle det en smule – i samarbejde med
alle
læserne
og
Egebjergklubben,
selvfølgelig.

Vi opfordrer alle i Egebjerg til
at skrive til bladet
Det er oplagt at udnytte vores egen status
som relativt nye (uvidende) beboere som
kilde til at opsøge historier om Det Gamle
Egebjerg i Egebjergbladet. Samtidig håber vi,
at I er mange derude, der vil være med til
at skrive, tage billeder, lave tegninger eller
komme med idéer til bladet, så vi sammen
kan skabe et fedt, relevant, sjovt og måske
til tider alvorligt blad.
Egebjergbladets redaktører, Rikke
Ravnsgård og Mette Herold Pedersen

Sejer

Vision for Egebjergbladet
Egebjergbladet er med til at skabe et tilhørsforhold til det område, som vi bor i. Bladet skal gøre det let at blive
en del af sit lokalsamfund og give naboer en fælles forståelse af, hvad der rører sig i området. Bladets historier
skal oplyse om forhold, der har direkte betydning for os, der bor i en af de ti grundejerforeninger, der modtager
Egebjergbladet. Desuden skal bladet give viden om og lyst til at deltage i fælles arrangementer, som
Egebjergklubben afholder – og det skal være en udstrakt hånd til dem, der selv vil tage initiativ til aktiviteter i
Egebjergklubben. Bladet skal favne gamle og nye beboere – i alle aldre.

Ny affaldssortering

T EM

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi har fået nye affaldsbeholdere. Der har
været informationsmateriale og møder, så nu skal vi bare vænne os til det.

A: A

ffald

Affaldsmøde
Onsdag d. 22. marts var der
på Egebjergskolen i kantinen
møde omkring den nye
skraldeordning i Ballerup.
Fremmødet var meget stort,
alle stole var optaget.
Selve mødet tog 30 minutter. Der
blev fortalt, at Skovlunde i nogle år
har kørt med skraldeordningen, og
at ud fra erfaringer herfra er
beholderne skabt i størrelse og
drøjelse, så det passer til en
gennemsnitsfamilie. Så gennemgik
de en række punkter. Blandt andet
fik vi at vide, at vores gamle
skraldebøtter må vi gerne beholde
til haveaffald. Hvis man ikke ønsker
dette, skal man sætte et orange
klistermærke på ("Ta' mig med"),
og så bliver de fjernet sammen
med dit andet affald efter 1. april.
Herefter var det op til borgerne
selv at gå hen og stille sine spørgsmål til en af de fem personer. Det
blev hurtigt meget klumpet, og

man kunne ikke rigtig høre, hvad
andre spurgte om. Jeg fik svar på
følgende:
1.
Høm-høm-poser
skal
i
restaffaldsbeholder med mindre
man har fået en for lille bioaffalds-pose-rulle. Så kan man
bruge disse og smide dem i
madaffaldsspanden.
2.
Kaffekapsler,
som
både
indeholder metal og plastik, bør
smides i restaffaldsbeholderen.
Læs den grønne folder
I det store hele blev der sagt
præcis det samme, som der står i
de brochurer, vi har modtaget (blå,
violet og grøn). Jeg vil personligt
henvise alle til at koncentrere jer
meget om den grønne folder, med
de små faner.. for her står alt hvad
vi har brug for at vide..!
Ania Gernot Schierning, Pæremosevej
- forkortet af redaktionen

Affaldskurrence
Hvordan skal dine nye affaldsspande stå?
Egebjergbladet vil gerne have
dit bud på nabolagets bedste
skraldeløsning. Send et billede
og adresse på en elegant, sjov,
fin løsning på placering af de
nye affaldsspande. Det kan også være jeres egen.
Send billede til bladet@egebjergklubben.dk
senest den 1. juni.

De ivrige opryddere Jeanette og Karen

René og Johnny henter affald

Affaldsindsamlings T
EM A
: Aff
dagen var sagen
a ld
Søndag
d.
2.
april
den
årlige
skraldeindsamlingsdag fra Naturfredningsforeningen. Det var en kæmpe succes på
alle måder. Både antal deltagere, vejret og desværre - affaldsmængden.
I år deltog 13 voksne og 5-6 børn, hvor
mange kom fra Ågesdal i Villakvarteret og
flere endda havde sat hinanden i stævne på
tværs af By- og Villakvarteret. Kl 10:45 var
indsamlingsområderne fordelt, og alle gik i
gang med stor ildhu. Nogle kom til senere der er brug for alle.
Jeannette og Karen fra Ågesdal var på cykel
og kom først tilbage lidt over kl. 13 med de
sidste rester og kunne næsten ikke stoppe.
Men René og Johnny fra kommunen havde
allerede været forbi og hente 27 sække, 4
cykler, 2 løbehjul, 3-4 hjulkapsler og diverse
metal, plast, glas og andet affald.
Skolebørnene havde hjulpet
Det hører med til fortællingen, at
skolebørnene fredagen inden havde
støvsuget området omkring Egebjergskolen
og tunnelen under Nordbuen
for affald i forbindelse med
Unicef By 2017, i øvrigt til
Jeanette og Kirstens store
glæde. Det skal også siges, at
de trofaste affaldsambassadører Erland og Ulrik igen i år
var tyvstartet og havde
indsamlet 40 sække + diverse,
som
blev
afhentet
på
Mergeltoften/Håbets Vej.

Det er et stort område, som er
blevet dækket. Faktisk helt omkring
Egebjergvej, Skovvej, Nordbuen og ud på
Klausdalsbrovej. Marie og lille Andrea fra
Ågesdal nåede ikke helt så langt, men kom
tilbage med en pose fyldt især med metal.
Det viser hvor flot indsatsen har været,
både store som små.
Bevidsthed om affald
Forhåbentlig
kan
kommunens
nye
affaldsordning gøre mange flere bevidste
om, at Vores Affald er Vores Ansvar, og få os
alle - og vore børn - til at tænke en ekstra
gang, inden man smider noget uden for
affaldsspanden. Tag for eksempel Dansk
Naturfredningsforenings
quiz:
http://www.dn.dk/nyheder/quiz-hvor-megetved-du-om-affaldssortering/
Stor tak til alle som var med til at gøre
vores dejlige Egebjerg klar til foråret!
Erland, Ulrik og Anne, torveholderne på
affaldsdagen

Dræbersneglene er på rov i vores haver
Det er tid til at gå på jagt efter
dræbersnegle
i
haverne.
Redaktionen har bedt biolog
Anders Kofoed om at fortælle
lidt om de forfærdelige fætre,
der gnasker vores sommerblomster ihjel.

BILLEDE:
Alfred og Anders på jagt efter dræbersnegle i
haven på Bøndermosevej. Mælkebøttejernet er et
perfekt redskab til at skære hovedet af sneglene.
De bedste steder at lede er under sten, ved høj
bevoksning og i fugtige, skyggefulde områder.

Dræbersneglene kommer
Afhængig af forårets temperatur kommer
de overvintrende små dræbersnegle frem i
marts–april, og i maj begynder de
æglægningen. Men som noget ganske unikt
behøver der ikke være to snegle til
forplantning. Dræbersneglen er hermafrodit
og dermed både han og hun på samme tid.
Det gælder for de fleste snegle, men de skal
stadig finde sig en mage. Sådan er det dog
ikke for dræbersneglen, den kan befrugte
sig selv og lægge 400 æg. De 400 nye
dræbersnegle kan hver især lave 400 nye
snegle, og derfor er det ikke underligt, at
haven pludselig drukner i de brune slimede
grovædere.

En stor navneforvirring
Dræbersneglen
har
27.000
tænder.
Krokodiller har lidt over 60, og hvidhajer
har omkring 300. Så dødens gab tilhører
skovsneglene. Men navnet dræbersnegl er
noget af en tilsnigelse. En svensk journalist
så, hvordan en gruppe af brune skovsnegle

Honning
Sommer 2016 25 kr.
Ca. 450g pr. bæger
Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

åd en masse døde artsfæller. Han gav dem
navnet mördarsniglen, som på dansk blev til
dræbersneglen – og resten er historie.
Dens officielle navn er i øvrigt iberisk
skovsnegl, og det er heller ikke et velvalgt
navn.
Dræbersneglen ligner en art fra Den
iberiske halvø, så derfor var det
nærliggende at give skylden for deres
fremmarch i hele Europa til dem. Men bare
fordi man ligner nogen, behøver man ikke
være samme slags, og DNA-undersøgelser
har ikke kunnet påvise, at den ægte
iberiske skovsnegl og dræbersneglen er
den samme. Så i dag ved vi rent faktisk ikke,
hvor dræbersneglen kommer fra. Det kan
godt være fra Spanien, men det kan også
være alle mulige andre steder fra.

er mere interesserede i, hvordan vi slipper
af med den igen. Der er mange metoder, fra
ølfælder til sneglegift. Skal man bruge en,
der virker, er der dog kun en vej frem. Du
skal ud og samle dem sammen og så aflive
dem bagefter. Det har en stor norsk
undersøgelse påvist. De andre metoder er
simpelthen bare ikke lige så effektive.
Aflivningen er mest human med et klip bag
åndehullet eller rigeligt spilkogende vand.
Så drik din øl selv, og hold nu bare din have
fri for sneglegift og salt.

Hvordan bekæmper vi den?

Du skal dog ikke pille på en dræbersnegl og
slikke på fingrene bagefter. Der kan nemlig
være bakterier i slimen, for dræbersneglen
er særligt glad for hundelort. Den er derfor
til tider bærer af salmonella og
listeriabakterier. Den er på mange måder
ikke særlig lækker.

Måske er det ikke så relevant, hvor
dræbersneglen kommer fra. De fleste af os

Anders Kofoed, Biolog, Bøndermosevej

Familiespisning i marts

Påskehygge i Netto

Den 30. marts blev dørene i fælleshuset igen lukket op til
månedens familiespisning. Menuen stod på farsbrød med
ovnkartofler og råkost, og maden var som altid super lækker.
Der var 60 tilmeldte, så fælleshuset var godt fyldt op. Iblandt de

Skærtorsdag var
der lagt op til
påskehygge i
Netto Egebjerg.

tilmeldte var der et væld af børn i alle aldre, som hyggede sig med
hinanden. Mange af børnene kender hinanden fra vuggestuer og
børnehaver i området, og der er derfor et glædeligt gensyn, når de
mødes til familiespisning i fælleshuset.

Desværre var
vejrguderne ikke
helt med os; det
var koldt, og det
regnede, og der
var ikke så
mange, som
dukkede op. Men os, der gjorde, havde det sjovt og hyggede os.

Efter spisningen var der igen lodtrækning blandt deltagerne i
konkurrencen fra Egebjergbladets børneside.Vinderen blev Alma,
som vandt to chokolademønter. Der var én mønt som
trøstepræmie til alle de andre børn. Til næste familiespisning er der
igen konkurrence, så husk at udfylde og medbringe børnesiden.
Hvis I har lyst til at
deltage i familiespisningen i april,
kan I se nærmere
omkring menu og
tilmelding på
bladets bagside.
På glædeligt gensyn.
Rikke Ravnsgård

Vi begyndte med varm kakao under halvtaget, og som regnen
aftog, skulle børnene ud på æggejagt og finde små og store æg.
Efterfølgende var der påskeæg til alle børnene.
Til sidst var der æggeløb for både børn og voksne. Børnene
startede og fik alle udleveret en ske, hvorpå de skulle balancere et
ukogt æg, alt imens de løb om kap. Bagefter var de voksne igennem
samme tur. Til vinderne af æggeløbet var der igen påskeæg.
Jeg håber, alle har haft en god påske.
Rikke Ravnsgård, Redaktør

EgebjerglundNords generalforsamling
Referat af ordinær generalforsamling
den 9. marts 2017 kl. 19.30 i Egebjerg
Fælleshus
Formanden
Jørgen Vestergaard
bød

Haveaffaldsordningen er uændret.
Gadebelysning.
BK
har
oplyst,
at
gadebelysningen bliver udskiftet i foråret
2017, hvorved de sidste el-luftledninger og

velkommen og Jan Tegner, D6 valgtes som træmaster forsvinder.
dirigent.
Bussagen rører tilsyneladende stadig på sig.
En repræsentant for børnehaverne har
Formanden oplyste, at der i det forløbne år henvendt sig og spurgt om større busser kan
har været afholdt 3 bestyrelsesmøder samt tillades. Grundejerforeningen har afvist at
et antal udvalgsmøder i forbindelse med forhandle herom. Det er konstateret, at
arrangement af jubilæumsfesten. Desuden nogle af busserne er længere end de tilladte
har der været en del kommunikation via e- 8 m. Winther har skrevet til Københavns
mail og telefon.
Kommune og vognmændene, der har lovet
Formanden takkede endvidere Lisbeth fremover at overholde længden på busserne.
Winther T70, Tegner D6 og Langballe T69 Der var ingen yderligere bemærkninger til
for deres hjælp med arrangement af beretningen,
der
godkendtes
med
jubilæumsfesten. Pedersen D22 og Andersen akklamation.
D28 havde udarbejdet et festskrift, som blev
lagt på foreningens hjemmeside.
Kasseren
gennemgik
regnskabet.
På
Snerydningsudvalget havde igen i 2016 forespørgsel oplyste kasseren, at der ikke
indgået en aftale med et firma om betales
grundgebyr
til
snerydning og saltning af fortove. Indtil nu snerydningsentreprenøren. Langballe T69
har der været foretaget 3 rydninger.
spurgte, hvad udgiftsposten Diverse på
Tilskud. Foreningen har ydet tilskud til såvel 785,00 kr. dækker over? Hertil oplyste
Egebjergbladet
og
Egebjergklubben. kasseren, at en grundejer har ejet to grunde
Grundejerforeningens
medlemmer
har samtidig, hvorfor der kun kan opkræves et
derved fortrinsret til leje af lokalerne i kontingent.
Egebjergklubben frem for ikke-medlemmer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Arkiv. Andersen D28 havde optaget
forhandling
med
Stadsarkivet
om Lone Tegner D6 roste festudvalget for en
betingelserne for opbevaring af foreningens velarrangeret jubilæumsfest.
ældre arkivmateriale.
Dagrenovation. Ballerup Kommune (BK) har Leif Winther gennemgik og motiverede et
pr. 1. april 2017 ændret indsamlingen af forslag til ordensregler, hvori der skelnes
dagrenovation med et samtidigt krav om mellem ”SKAL-KRAV”, som er Kommunens
opdeling af affaldet i 6 fraktioner. BK har krav, og ”BØR-GØRES”, som fremmer godt
inviteret til borgermøde herom den 22. naboskab.
marts
2017
i
Skovvejsskolen
Øst. Kommentarerne hertil var både for at anføre

”SKAL-KRAV” og undlade disse, da de anses
som almen viden. Nye medlemmer udtrykte
det hensigtsmæssige i, at ordensreglerne
også indeholder ”SKAL-KRAV”, I forslaget til
ordensregler Pkt. 7 beskrives anvendelse af
motorredskaber lørdage, søn- og helligdage.
Dette punkt var genstand for stor debat.
Riffensdal D16 oplyste, at emnet var blevet
behandlet på generalforsamlingen i 2011, og
at BK skriftligt havde oplyst, hvilke støjkrav
der er tilladte. Det blev foreslået, at
ordensreglerne lægges på hjemmesiden og
udleveres sammen med foreningens love, de
seneste regnskaber som en velkomstpakke
til foreningens kommende medlemmer.
Budgettet og uændret kontingent
vedtaget med akklamation.

blev

Som medlem af bestyrelsen blev følgende
genvalgt: Anna-Lise Olsen K25, Hans
Andersen D28 og Jørgen Vestergaard D26.
Som suppleant til bestyrelsen var der genvalg
af Ehlers K21 og Bent Kristensen K20.
Som revisor var der genvalg af Brudholm
T65 og Lisbeth Winther T70.
Som revisorsuppleant valgtes Lone Tegner
D6.
Dirigenten
efterlyste
formandens
telefonnummer.
Lone Tegner lovede at tilsende formanden
nogle brochure om Egebjergklubben, som
kan udleveres til kommende medlemmer.
Formanden
takkede
dirigenten
og
generalforsamlingen for god ro og orden.
Herefter bød grundejerforeningen på
smørrebrød, øl og snaps.

Egebjerg Fælleshus' generalforsamling
Torsdag d. 2. marts var der vore priser for 2017 og fremover, hvilket de Indkomne forslag
generalforsamling i Egebjerg berørte snarest vil blive orienteret om Der var ikke indkommet nogle forslag.
skriftligt og indkaldt til møde derom.
Fælleshus. Læs referatet her.
Der var ingen bemærkninger til selve Valg af bestyrelse
beretningen, men det blev nævnt, at Jan Tegner, Svend Jensen, Bjørn Kraglund,
Valg af dirigent
Erik Hagen blev valgt og kunne konstatere
at generalforsamlingen var lovligt varslet
med annoncering i Egebjergbladet.

komfuret i køkkenet ikke varmer
tilfredsstillende. Christian
lovede, at
bestyrelsen ville se dette.
Beretningen blev herefter godkendt.

Beretning for Fælleshuset
Christian Sørensen overtog formandsposten
efter generalforsamlingen i 2016. Jan er nu
chefrådgiver for formanden, så helt
arbejdsløs er han ikke blevet. En stor tak til
Lone (Jan’s sekretær) for det arbejde hun
har ydet i 2016.
Der har været afholdt de sædvanlige 4-5
bestyrelsesmøder, der foregår i en ligefrem
og
hyggelig
atmosfære
og
håndværkergruppen har holdt huset i prima
stand.
Vi har været forskånet for støjklager fra
vore naboer, og vi får megen ros fra vore
lejere for de gode og ordentlige forhold her
i huset.
Udgifterne og huslejen til kommunen stiger,
og da vi ikke har reguleret vore priser siden
2015, bliver vi desværre nød til at regulere

Benny Lyng Rasmussen og Christian
Sørensen blev alle genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på
førstkommende møde, torsdag den 23.
marts 2017.

Regnskab for Fælleshuset
Regnskabet for 2016, der udviste et
underskud på kr. 1.831 og en egenkapital pr.
31/12-2016 på kr. 77.473 blev gennemgået
kort.
Budgettet for 2017 viser overskud på kr.
1.550 (efter at Fælleshuset de seneste 2 år
har kørt med underskud). Der er besluttet
mindre forhøjelse af Interesseforeningernes
lejepriser ligesom priserne for de private
lejemål er sat op fra udlejninger indgået
efter 1/4-2017. Da der allerede i 1. halvår
2017 er indgået flere lejemål end for samme
periode 2016 budgetteres der med en 20%
stigning i indtægter fra private lejemål.
Regnskabet blev godkendt og budgettet
taget til efterretning.

Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
Jørgen Bragge og Kirsten Hagen blev
genvalgt som revisorer og Lis Folke blev
genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Der var drøftelse omkring inventaret i
Fælleshuset, som enkelte mente ikke var
tidssvarende (specielt stolene) og som kan
være en hæmsko for udlejning. Bestyrelsen
vil se på muligheder for udskiftning (evt.
forespørge Kommunen om brugt inventar),
men påpegede, at det er vigtigt for
Fælleshuset,
at
inventaret
er
langtidsholdbart.
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Egebjerg Sportsklub tilbyder
en gratis prøvetime til dig, der overvejer
at spille badminton hos os.
Vi er en forening af motionister, men alle er velkomne.
Pris for 11 måneder: Kun 250 kr.
Ny sæson starter til august.
Find ledige baner og indmeldelsesblanket på
www.egebjergsportsklub.dk

Kontakt:
post@egebjergsportsklub.dk
eller ring
til Inge på
tlf: 27269864

Vil du med på skovtur i pinsen?
Søndag den 4. juni 2017 er det igen 1. pinsedag, og så mødes medlemmerne af Foreningen til
Pinsens Bevarelse som sædvanlig kl. 12.00 ved indgangen til skoven ved den røde låge for
enden af Pileagervej, for i samlet og lystig flok med madkurv og tæpper eller stole at gå mod
den store bålplads, hvor vi sammen vil nyde vores medbragte mad og drikkevarer.
Hvis du synes, at det lyder godt, så kan du læse mere om arrangementet i næste nummer af
Egebjergbladet, og ellers kan du bare møde op kl. 12.00 med din madkurv. Du kan selvfølgelig
tage din familie og gerne også naboerne med, og I skal være meget velkomne alle sammen.
Medlemskabet er gratis, og der er ingen forpligtelser.
Præsidenten, Benny Lyng Rasmussen

Egebjerg Fælleshus, konstituering
På det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen i starten af marts konstituerede
bestyrelsen i Fælleshuset sig således:
Formand: Christian Sørensen
Sekretær: Benny Lyng Rasmussen
Kasserer: Svend Jensen

Egebjergbladet søger hjælp
Koordinator til udbringning: Tjansen tager ca. et par
timer ved hver udgivelse, og det er en uhyre vigtig post. For
nærmere info, send en mail til bladet@egebjergklubben.dk.

Skribenter til Egebjergbladet: Vi har brug for

indhold til bladet, og vi vil så gerne have flere til at skrive. Så vi søger
dig, der interesserer dig for lokalpolitik, have, hus, hjemmebag,
kvarterets historie eller andet - vil du bidrage, også bare enkelte
gange, så skriv mail til bladet@egebjergklubben.dk.

Ungeskribent til Egebjergbladet: Hvad rør der
sig, når man er 12-15 år i Egebjerg? Vil du være Egebjergbladets
ungerapporter? Skriv en mail til bladet@egebjergklubben.dk :)

Grundejerforeningen Pilehøj

holder generalforsamling mandag den 24. april
kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.

Egebjerg Fælleshus søger
medhjælpere
Fælleshusets bestyrelse søger hermed
medhjælper(e) til at være med til at passe
Fælleshuset. Arbejdet, som bl.a. består af pasning
af udlejninger samt evt. bistå vores
håndværkergruppe med mindre vedligeholdelse af
Fælleshuset, er ikke voldsomt krævende, men den
nuværende bestyrelse er en flok ældre herrer, som
godt kunne trænge til lidt aflastning.
Er du interesseret, kan du få yderligere oplysninger
ved henvendelse til enten formand Christian
Sørensen (tlf. 30288053) eller kasserer Svend
Jensen (tlf. 30502596) eller mød op til torsdagstræf
i Fælleshuset, hvor der altid er en fra Fælleshusets
bestyrelse til stede.
Vi håber at høre fra dig.
Egebjerg Fælleshusbestyrelsen

Tag del i Egebjergklubben
Foreninger
Egebjergklubben
Formand: André Westh;
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup

www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk
VIL DU LEJE EGEBJERG
FÆLLESHUS?
Reserver Fælleshuset torsdage kl.
2021, når der er torsdagstræf. Hvis
torsdagstræf er lukket, kan du se
mere på www.egebjergfaelleshus.dk
under ”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE AF
FÆLLESHUSET:
Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag/helligdag
Fredag og lørdag
Lørdag og søndag
Fre., lør. og søndag

kr. 800
kr. 1.350
kr. 1.975
kr. 1.975
kr. 2.800
kr. 3.200
kr. 4.000

DET SKAL DU VIDE:
 Brug kontant eller mobilepay
 Husk 150 kr. til reservationsgebyr.
 Der udlejes ikke til ungdomsfester.
 Der er trådløst internet (WiFi) i
Fælleshuset. Adgangskode udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.

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

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

TORSDAGSTRÆF
19.30-21
Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset
- kom forbi og få en snak med dine naboer
over en øl eller en kop kaffe.

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

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

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Når du modtager Egebjergbladet, er du automatisk en del
af Egebjergklubben  kom og brug den :)

Egebjergbladet
Har du en historie til Egebjergbladet?

E
LIN eret
Egebjergbladet er "fra alle os til alle os" - vi bringer
D
m
A
17
små og store historier med interesse for alle, der bor i
DE j-num ril 20
ma
. ap
én af de ti grundejerforeninger i Det Gamle Egebjerg.
for ag 24
nd
Og vi vil gerne høre fra dig. Har du en historie, en idé
ma
eller en artikel, så send det til
bladet@egebjergklubben.dk.
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Til kalenderen
April
Mandag 24/4
Torsdag 27/4 kl. 17.30:

Deadline: Egebjergbladet Maj
Familiespisning

Maj
Torsdag 11/5
Mandag 22/5

Varme Hveder
Deadline: Egebjergbladet Juni

Juni
Torsdag 1/6 kl. 17.30:
Søndag 4/6
Fredag 23/6

Familiespisning
Pinsens Bevarelse
Midsommerfest med grill

Juli
Søndag 24/7

Deadline: Egebjergbladet August

Hamburgerryg i ovn med
ananas, ris og karrysovs
Tilmeld senest mandag 24/4 på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse

Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

