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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
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MobilePay

Forside:
Foto: Nytårsaften på Snogholmvej

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

Godt Nyt År til alle vores læsere
Vi glæder os til dette nye år, med mange dejlige
og hyggelige sammenkomster i Egebjergklubben.
Vi glæder os til de mange Familiespisninger, hvor Egebjergklubben myldre af liv og
glade børnestemmer, mens der bliver skovlet op på tallerknerne til maven er fuld.
Der er nok en og anden, som har fået sig en ny livret, når man ser på, hvor mange gange der bliver øst op ved gryder
og fade. Ja måske næsten som en lille fest i hverdagen bliver disse sammenkomster.
Vi ser frem til, at der kommer flere friske hænder til at bringe Egebjergklubben ind i fremtiden, det være sig
”aktivister”, som vil bidrage til forskellige arrangementer, medvirke til familiespisning og måske også komme med nye
ideer til, hvordan Egebjergklubben kan blive endnu bedre. Ja måske endda nogle friske hoveder til bestyrelsen. Det ville
være skønt!
I det nye år er der jo også de klassiske sammenkomster, bl.a.” Foreningens til Pinsens bevarelse” som afholder sin
traditionelle pinsefrokost med madkurve i det grønne. Pinsen falder i første weekend af juni.
Der vil også som sædvanligt være Midsommerfest, som falder freddag den 23. juni, med varme griller hvor du selv kan
grille din bøf.
Vi ønsker også vore talrige og trofaste annoncører et godt nytår, og ser frem til at det gode samarbejde fortsætter.
2017 er desuden et kommunalt valg år, og det betyder, at der er kommunalvalg i november, så vi forventer af afholde
”Mød dine lokale politikere” møder i løbet af efteråret.
Og så er der jo Egebjergklubbens ”TorsdagsTræf” stort set de fleste torsdag hele året, minus juli.

Der er måske en enkelt ting, hvor vi ikke er så optimistiske!
Vi mangler stadig en, som vil være med til at få lavet vores blad
sammen med redaktionen.
Ellers er vi i store problemer i forhold til bladets fremtid!!
Med nytår’s hilsen
Egebjergklubben / redaktionen

Honning
Sommer 2016

25 kr.

Ca. 450g pr. bæger

Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

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.
* Vi klarer det meste pr mail, og der er redaktionsmøde når det skønnes nødvendigt.
* Du har god tid, der er en uge efter sidste deadline til tilrettelæggelsesarbejde i
forbindelse med hvert blad, inden du sender det til trykker (i pdf-format).
* 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.
Hvis dette fantastiske job har din interesse, så kan du få yderligere oplysninger hos
medlem af redaktionsudvalget, Finn Madsen eller hos formand for EK André Westh.
Skriv til: Bestyrelsen for Egebjergklubben, bestyrelsen@egebjergklubben.dk.
Du kan desuden ringe til formanden på telefon 20420059.
Bestyrelsen, Egebjergklubben
PS: medlem af redaktionsudvalget Finn Madsen, vil hjælpe dig i gang.

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

Dette for i god tid at advisere alle, som kunne tænkes at ville deltage.
Samtidig er dette også en opfordring til, at du giver din mening til kende, og du får lidt jo lidt tid til at tænke over, om
du måske har forslag til en af generalforsamlingerne, og om du kunne tænke dig at stille op til bestyrelsen enten for
Fælleshuset eller i Egebjergklubben!
Du kan sende forslag til en af generalforsamlingerne senest torsdag d. 26. januar 2017 til henholdsvis :
Fælleshuset: post@egebjergfælleshus.dk eller du kan også ringe til formanden Christian Sørensen på tlf. 3028 8053
Egebjergklubben : bestyrelsen@egebjergklubben.dk eller du kan også ringe til formanden André Westh
på tlf. 20420059, hvis du gerne vil høre nærmere til noget i og om klubben.
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 kakaomælk/sodavand samt friskbagte fastelavnsboller til meget rimelige priser.

Køb billet ved familiespisning,TorsdagsTræf
eller i Egebjerggrillen til og med 19. februar.
Prisen er igen i år 30 kr. pr. barn.
Med festlig fastelavnshilsen
Bestyrelsen

Uglebesøg
Hej.
En dag i november, jeg kom hjem
fra gymnastik, sad den flotte ugle i
mit kirsebærtræ.!
Det er første gang i over de 50 år,
jeg har boet her, at det er sket.
Så jeg fik hurtigt hentet mit kamera.
Hilsen Bodil Ringsmose
på Pilehøjvej.

Familiespisning i 2017 –
vil du være med?

STORT udvalg
af kaffe til
TorsdagsTræf

På sidste Familiespisning i Egebjergklubben hvor vi igen var næsten 50
spisende, blev der talt om, at det ville være dejligt at kunne være nogle flere
”kokke”, og der var nogle stykker, som sagde, at de da gerne ville være med
kokke af og til.

TorsdagsTræf i Egebjergklubben
med stort udvalg af kaffe.
Vil du prøve at smage lidt forskellige 'nye' kaffe-muligheder, så kom
et smut forbi TorsdagsTræf i
Fælleshuset.
Vi har jo i mange år haft ganske
almindelig kaffe på kanden i Fælleshuset. Men nu har vi fået en lille
maskine, der kan lave kaffe via små
kapsler. Og vi har lige nu fået 20
forskellige på lager.
Hvilken smag kan du bedst
lide? Men har du prøvet fx en
Ristretto eller Intensiva eller
Caramel eller hvad de nu
hedder ?Kom forbi TorsdagsTræf,
og JA, det foregår de fleste torsdage, og smag på en ny kaffe.
Med andre ord: Gå en Torsdags
Tur og prøv en ny kaffesmag.
Det rimer ikke, men det passer.
Vi har som nævnt 20 forskellige at
vælge mellem - Der er en lille beskrivelse (i TorsdagsTræf) af de
enkelte kaffe, så der bliver ikke
nødvendigvis helt i blinde.
Kom bare på torsdag eller næste
torsdag og / eller næste torsdag
eller en anden torsdag.
PS Hvad hedder kaffe egentlig i
flertal? En kaffe, flere kaffer ??
PPS Og hvad koster så denne
fornøjelse? Tja, kaffe og kage koster i alt kr. 10,-.
Så der er hele gåturen værd.
Vi har dog også en P-plads til
rådighed. Den er helt gratis.

Hvis du blot vil melde dig 1 eller 2 gange i et kalender år, vil det
være skønt!!
Derfor dette:

Vil du være med på kokke holdet i 2017, så vi
altid kan være nogle stykker, som hjælpes ad,
så send en mail til Egebjergklubben :
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
Familiespisningen ligger på følgende torsdage frem til juni 2017:
26. jan. - 23. feb. - 30. mar. - 27. apr. - 18. maj (pga. Kr. Himmelfart i
ugen efter) - 15. juni (pga. Skt. Hans, hvor vi har midsommerfest).
Kan du også en gang i efteråret 2017 så skriv det. Som udgangspunkt er der
familiespisning den sidste torsdag i hver måned, undtagen december. Så du
kan måske endda skrive en dato på!
Bedste kokkehilsner fra Familiespisningen
Bestyrelsen

Næste Familiespisning
Menuen til familiespisningen torsdag den
26. januar står på ”Broget hverdagsgryde”.
Til info, så består retten af ris, hakket oksekød,
tomater, majs og ærter
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. 23. januar 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.

Jørn Steen Jensen
the-drikker, men nu også til
kaffe... ;-)

40 km/t møde
Torsdag d. 2. februar
2017 i Fælleshuset.
Vi mødes kl. 20.00, og
der vil være mulighed
for at købe kaffe, øl og vand i baren.

Lang højresvingspil i
lyskryds fra Egebjerg
mod Værløse.
Siden der i september blev gravet og
trukket nye kabler til lysreguleringen
i krydset Egebjergvej/Skovvej, så har
krydset været fastlåst i myldretidsindstilling med lang højresvingspil
mod Værløse. Samtidig med gravearbejdet kom der nogle lyssignaler til
cyklister og en trykknap, disse dog
tildækket med poser. Endelig mellem
jul og nytår blev arbejdet på lysreguleringen genoptaget, og nu er poserne taget af cyklist lyssignalerne.
Hvad der er endnu bedre, så er der
ikke myldretidsindstilling med højresvingspil hele døgnet.
Frank Damgaard

Vi skal mødes for at se på de lokalkort, som vi har indtegnet vores forskellige
ønsker for hastighedsnedsættelse på.
Mødet vil forløbe som et slags arbejdsmøde, som forhåbentlig kan gøre os
klogere på det videre arbejde for at højne trafiksikkerheden i vores område.
Helle Tiedemann (S) formand for teknik og miljøudvalget vil deltage, og der vil
være en erfaren trafikplanlægnings-teknikker med, som kan hjælpe os med at
finde de rigtige og mulige løsninger. Måske vil Charlotte Laila Holtermann
fra MTU også deltage, Charlotte er endvidere lokal fra Pilehøjvej.
Jeg håber, at rigtig mange vil møde op, så vi kan komme så godt omkring som
muligt, og at grundejerforeningerne også vil give møde, evt. via
Hans Christensen fra fællesudvalget for grundejerforeningerne.
På nuværende tidspunkt er der ca. 11 deltagere i arbejdsgruppen.
På gensyn
André Westh

Indlæg til Egebjergbladet...
...om vinsmagning i Fælleshuset fredag den 11. november 2016
Egebjerg og Omegns Ølbrygger og Vinmagerlav havde i samarbejde med Egebjergklubben arrangeret en spændende
vinsmagning i Fælleshuset. Man kunne deltage for et symbolsk beløb på 100 kr., og det var der 48 beboere, som havde
benyttet sig af. Der var dækket flot op i Fælleshuset denne aften.
Vinene blev præsenteret af DarkSun Wine, som er en mindre
vinimportør, der har specialiseret sig i vine fra Sydafrika.
De stillede op med 4 personer (Mia, der var tjeneruddannet og
25 år gammel, Ole Juhl, som var den ældste/erfarne og Anders
Becker, der var svigersøn til Ole Juhl samt Gitte Rasmussen).

Oldermanden i Ølbrygger- og Vinmagerlavet bød velkommen, hvorefter Anders Becker tog over og glædede sig over,
at så mange deltog i arrangementet. Men han forstod det godt, for lige netop denne aften kunne kvinderne undgå at
blive tvangsindlagt til at se fodboldlandskamp i fjernsynet, mens mændene slap for at spilde tid på ”Vild med dans”.
Ud over at fortælle om de enkelte vine, berettede de også om forholdene i Sydafrika, og de forhold, som vinene blev
produceret under. Der blev naturligvis spurgt til den dokumentarudsendelse, der lige havde været i TV om urimelige
vilkår for de sydafrikanske vinarbejdere. Men ifølge DarkSun Wine gav den ikke helt det rette billede af de faktiske
forhold. Man var også nødt til at tage de almindelige leveforhold i landet med i betragtning, og de ligger en hel del fra de
forhold, som vi er vant til her i landet.
Vi smagte 8 forskellige spændende vine.
Til hvidvinene var der stillet kurve med
velsmagende, hjemmebagt brød, og da
rødvinene kom på bordet, blev der blandt
andet også serveret diverse pølser.
Og stemningen steg hen over aftenen, hvor de sidste forlod stedet ved 23-tiden efter et særdeles hyggeligt og vellykket
arrangement. Stor tak til oldermand og viceoldermand i Ølbrygger- og Vinmagerlavet – og ikke mindst til deres overordentlig hjælpsomme hustruer - for en herlig aften.
Gert Holm-Petersen
Du kan læse mere om priser og evt. bestille vine på www.darksunwine.dk.

Hækken vokser selv om den bliver klippet
Nu er det igen tid til at se lidt på hækken - især din egen hæk!
Hækken vokser og alle (næsten) klipper den en eller to gange om året.
Så må det vel være nok.
Men det er desværre ikke altid nok, idet vi af og til ikke klipper hækken nok
tilbage. Med tiden bliver det synligt, at hækken vokser, selv om den bliver
klippet pænt. Nogle hække bliver skrå, så de fylder lidt for neden, men fylder for meget for oven. Andre hække kommer bare generelt til at fylde for
meget. Hvad er så for meget?
Tja, hækken ind til naboerne vil jeg ikke kommentere.
Men der gælder regler for hækken (og hegn) ud til gade, vej, sti eller plads,
som er til almindelig færdsel.
Her er der Hegnsloven, der siger noget.
I daglig praksis ser vi, at når hækken kommer så langt frem, at den vokser
ud over fortovet, så skal der klippes. Det er vist standarden mange steder.
Men i princippet er det allerede for meget, når den vokser ud over skelkanten.
Hvor er så skel-kanten ? Ja, det er i næsten alle tilfælde 30 cm
('tommelfingerregel) fra den kant på fortovet fx fliserne, der vender ind
mod din grund.
Hegnsloven § 11 siger:
Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller
udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan
afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor
skel linjen.
Med andre ord, så skal hækken holdes inden for skel linjen, også når den
har vokset sig stor og stærk eller blot er blevet gammel.
På rigtig mange grunde her i området er hækken plantet ca. 30 cm fra fortovet, og hækken har så vokset sig noget højre og bredere siden den gang.
Det betyder jo, at mange grunde i dag har hække, der ikke lever op til reglerne i Hegnsloven. Ups.
Men, hvis du holder hækken, så den ikke vokser ud over fortovet, så går det
nok også i dag. Måske lige bortset fra dem, der er så heldige at have en
hjørnegrund!
Meningen med fortovet er jo, at vi skal kunne bevæge os rundt i området,
helt uhindret, uden at blive generet af grene, der bare lige er blevet lidt for
lange. Og det er DIG der har ansvaret for det. Sådan !
Du kan evt. se lidt nærmere om dette emne på Ballerup Kommunes hjemmeside https://ballerup.dk/ - søg efter HÆK.
Du kan også få lidt supplerende info via dette 'billede'.
Træer, buske og hække,
der er plantet i skel ud til
veje, fortove, stier og
pladser, skal beskæres, så:
din beplantning holdes
inde på din egen grund
året rundt, og ikke vokser
ud over skel
(jf. Hegnsloven § 11)
lys fra gadelamper
uhindret når veje, fortove,
pladser og stier skilte
er synlige for trafikanter
brandhaner, el- og
antenne skabe m.m. let
kan benyttes.
Jørn Steen Jensen

Sæt X i kalenderen

Grundejerforeningen Egebjerglund
-Syd holder generalforsamling
tirsdag d. 21. marts 2017 kl 18,00
i Fælleshuset.
Indbydelse med dagsorden mm
omdeles til medlemmerne i løbet
af februar måned.
Vi plejer at spise lidt i forbindelse
med mødet, men som noget nyt
så arrangerer vi fællesspisning for
medlemmerne FØR mødet.
Nærmere information kommer
senere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Egebjerglund-Syd

Løbehjul
Det var smidt ind i vores have
formentlig før jul.
Hvis I savner det, kan I hente det
på Snogholmvej telefon 4497 8892.

Til kalenderen
Januar
Torsdag 12.01. TorsdagsTræf åbner efter jul
Mandag

23.01. Deadline Egebjergbladet februar

Torsdag 26.01. Kl. 17.30 Familiespisning
Februar
Torsdag 02.02 Kl. 18.00 40 km/t beboermøde
Torsdag 23.02. Kl. 17.30 Familiespisning
Mandag

27.02. Deadline Egebjergbladet marts

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

