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Pkt. 2) Bestyrelsens beretning .

Et tilbageblik på tiden siden den ekstraordinære generalforsamling d. 31. marts 
2016 som var blevet indkaldt på baggrund af for få medlemmer t i bestyrelsen 
må man konstatere, at der blev valgt et godt antal i såvel bestyrelse som i 
gruppen af suppleanter. Det tegnede  godt på det konstituerende 
bestyrelsesmøde d. 14. april 2016, hvor alle stilede op til de nødvendige poster 
i bestyrelsen, revisor, formand og næstformand hertil ikke mindst alle de 
praktiske funktioner i det løbende arbejde. 

 Dog -  inden længe havde vi så pludselig ingen redaktør af Egebjergbladet. 
Heldigvis havde bestyrelsen i blandt sig personer som ville indgå i en redaktion 
på 3-4 medlemmer. Således tog bestyrelsen sit ansvar for at vores blad. 
Egebjergbladet kunne derfor fortsat kunne udkomme.

 Det var ikke mindst Finn Madsen, som påtog sig at tilrettelægge ”et par blade , 
som reddede situationen, så Egebjergbladet stadig kunne blive produceret og 
derfor udkom som det var planlagt.  Det  ”par blade” som Finn havde meldt sig 
til at producere, blev så alle numre derfra og helt indtil det sidste udkomne 
nummer, Februar bladet 2017. Tak for det Finn!

Vi har så på glædelig vis fået to nye redaktører, som vil står for 
tilrettelæggelsen af bladet, nemlig Rikke Sejer Ravnsgård og Mette Herald 
Pedersen, begge fra Bøndermosevej, velkommen til jer begge, bestyrelsen 
glæder sig til samarbejdet.

Bestyrelsen har i de forløbne 10-11 måneder, haft mange drøftelser omkring 
hvorledes Egebjergklubben i sit praktiske arbejde har kunnet bidrage til ” den 
ny tid”, med tilflytning af mange børnefamilier.

Ikke mindst har flere bestyrelsesmedlemmer som har boet her i det gamle 
Egebjerg i lang tid, husket os på, hvor meget sjov, fest og fællesskab der en 
gang var, da det meste af Egebjerg var beboet af børnefamilier.

Den tradition og det fællesskab, har bestyrelsen for Egebjergklubben søgt at 
skabe nogle muligheder for, så børnefamilierne kan føle sig velkomne og ikke 
mindst nemt kan deltage i fællesskaber som f.eks Familiespisningen , 
Fastelavnsfest og Midsommerfest mv. 

Bestyrelsen har desuden arbejdet på at Egebjergklubben og Egebjergbladet, i 
højere  grad afspejler, at det såkaldte ”gamle” Egebjerg er under forandring og 
er” med i tiden”.



Fællesskabet  har heldigvis igen fået en vigtig plads i vores hjerter! I mange af 
vores arrangementer har det været naturligt og nemt, at få en snak på kryds 
og tværs. Jeg tror at Familiespisningen har været en meget vigtig faktor i 
fællesskabet, fordi det er nemt at få nogle gode og hyggelige kontakter til alle 
de andre børnefamilier i området, samtidig med at Familiespisningen har gjort 
en dag om måneden meget lettere.

Det har det været vigtigt for bestyrelsen og de dedikerede medhjælpere, at 
prioritere familiespisningen, som til tider har bespist 60 mennesker og det  har 
til tider krævet en helhjertet indsats og ret store mængder af mad

. Til de bestyrelsesmedlemmer og hjælpere, som har stået for maden og det 
praktiske, kan vi kun sige mange tak for indsatsen!

Også en tak til de engagerede medlemmer som har taget tørnen på alle de 
Torsdage hvor klubben har haft sit traditionelle ”Torsdags Træf”. For backup 
med indkøb af varer til baren, så vi aldrig er løbet tør for cola, øl eller vin. 

Egebjergbladet er blevet lidt anderledes, mere rettet mod børnefamilierne, Ikke 
mindst har vi fået børnesiden som Marie og Jaap på Rydtoften 41 har været 
redaktører af. Vi har fået forskellige beretninger fra forældre og bedsteforældre 
som har haft sjove og fantastiske oplevelser med deres børn i vores lokale 
naturområder. Der har været historier om shelter overnatninger, med bål og 
snobrød og spændende ruter i skoven, med oplevelser som både ”styres” af 
GPS’en eller hvad der kan findes af spænnende ting på nogle ruter gennem 
skoven.

Bladet har selvfølgelig også givet mange gode råd til alle grundejerne om 
snerydning, beskæring og vedligeholdelse af hække ud mod offentlig vej osv.

Egebjergbladet har desuden profileret Egebjergklubben som en et fællessted, 
hvor vi ikke kun har mødtes til de ugentlige” Torsdags Træf”, men har mødtes 
til sammenkomster som har afspejlet vores fælles glæder og bekymringer.

Klubben har af og til givet rum til forskellige møder, bla til den gruppe af 
mennesker, som har sat sig for at gøre den gamle del af Egebjerg mere 
trafiksikker og dermed mere attraktiv for børnefamilier, den såkaldte ”40km/t” 
gruppe. Gruppens hensigt har været at få det ”gamle” Egebjerg på trafikalt 
sikkerhedsniveau med de nyere områder i Ballerup, som har haft ”indbygget” 
trafiksikkerhed fra de blev planlagt. Det har samlet en stor gruppe at 
mennesker på tværs af veje og grundejerforeninger, som har fået politikerne i 
tale. 



Sådan helt inden for murene i Egebjergklubben, har vi fået nogle spændende 
fornyelser. Torsdags Træf er også blevet leveringsdygtigt i den lækreste kop 
kaffe du kan tænke dig og det lige i den smag du ønsker. Vi laver din kop 
kaffe/expresso eller cappuchino og serverer en italiensk cantuchini småkage  
til.

Bestyrelsen har arbejdet for at gøre de lokale ehvervsdrivende opmærksomme 
på vores blad og det har ført til flere gode aftaler om annoncer, samtidig med 
at Egebjergbladet har fået flere sider med farver og dermed et festligere 
udseende. Vi har samtidig forhandlet os til nogle bedre priser på trykning af 
bladet. Tilsammen har medført, at vi har øget vores indtægter.

 Det har samtidig betydet at det frivillige arbejde med at skrive og producere 
bladet, har givet et lille men stabilt overskud, som er kommet klubben til gode.

Samlet set er økonomien i Egebjergklubben meget stabil og robust. Vi vil i 
forbindelse med  alle aktiviteter og arrangementer forsøgt at finde en pasende 
balance mellem udgifter og forventede indtægter. Egebjergklubben har derfor 
en meget stabil økonomi, som giver en vis optimisme omkring klubbens 
økonomiske fremtid.

Bestyrelsen er tryg ved at vores revisor og regnskabsfører, Lisbeth Navntoft 
fortsat vil sørge form en sikker og skarp regnskabsførelse.

Lisbeth vil desuden stå for at holde styr på vores hjælpere og aktivister, som 
har tilbudt at hjælpe af og til. Bestyrelsen har tænkt sig at holde en lille 
komsammen for denne gruppe af aktive egebjergborgere en gang  hvert halve 
åri forbindelse med et bestyrelsesmøde, for at høre på gode ideer og 
konstruktiv kritik.

Det er bestyrelsens hensigt at forsætte denne linje og fastholde den positive 
fremdrift .

Det er desuden bestyrelsens hensigt, at arbejde for at Egebjergklubben også i 
fremtiden, vil være samlingspunkt for en del af det sociale fællesskab som på 
tværs af grundejerforeninger, vejfællesskaber osv. kan medvirke til at udvikle 
og støtte op om vores fælles trivsel og ønsker for vores område, det ”gamle ” 
Egebjerg.

Tak for opmærksomheden.

Bestyrelsen. 

   


