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Årets gang i Egebjergklubben har i 2019 kørt fremad med fuld fart i samme spor. 
Vi har fastholdt den gode sammensætning i bestyrelsen som blev valgt i 2018, og har 
haft flotte fremmøder til vores faste arrangementer. 

Vanen tro har året budt på alt fra Midsommerfest til banko, og i søndags afholdte vi 
fastelavn, hvor vi igen måtte udnytte den fulde kapacitet af fælleshuset, for at få plads 
til alle.

Vi er utrolig glade for al den hjælp, vores frivillige hjælper lægger i disse 
arrangementer. Det er en uundværlig hjælp, for at få afviklet mange af 
arrangementerne. 

2019 var også året hvor vores lille forening blev 50 år gammel. Det blev fejret med 
solskin, pølser, loppemarked, flødeboller og meget mere d. 28/8.
Selv om beboeropbakningen ikke er lige så stor som da foreningen startede op i sin tid,
var der mange mennesker som kiggede forbi og tog del i fejringen. 

Heriblandt Ballerups borgmester, Jesper Würtsen, som holdt en rigtig fin tale, og gav 
os dette flotte billede.

Vi havde også fint besøg fra nogle af vores interessegrupper, og jeg håber der var 
nogle nye ansigter der fik øjnene op for Fælleshaven, Kreaklubben, Øl og vinlauget 
eller Ballerup E-sport.

Tak til alle som mødte op og var med til at fejre vores runde dag, vi håber alle, børn 
såvel som voksne, havde en lige så dejlig dag som vi havde.
Og særligt tak til Fælleshuset for den flotte gave, et gavekort, som er blevet forvandlet 
til lidt grønt liv her i lokalet.

Vi glæder os til at arrangere flere festlige aktiviteter over de næste mange år.

I slutningen af 2019 startede vi en dialog med Fællesvirket, omkring vores to 
beboerblade: Egebjergbladet og Egebladet.
Vi synes at det er lidt fjollet at der er to blade i så lille et område. Og vi har kunnet 
mærke at mange beboer rundt omkring i Egebjerg har samme holdning. 

Samtidigt vil vi gerne være med til at nedbryde den mur, vi føler der nogle gange er 
imellem det ’gamle’ og det ’nye’ Egebjerg. Vi vil genre skabe en fælles 
informationsplatform, som dækker og samler hele Egebjergområdet. 

Derfor arbejder vi kraftigt hen i mod at der fremover udgives ét fælles blad i et 
samarbejde mellem Egebjergklubben og Fællesvirket. 

Bladet vil udkomme 6 gange om året, og vil indeholde alt det I kender fra 
Egebjergbladet i dag, blot med tilføjelse af nyheder fra den anden side af gaden også.

Der er stadig nogle praktiske ting der skal falde på plads, men vi håber på at første 
udgave af det nye blad ligger i jeres postkasser i august eller september.

2020 kommer til at byde på mere af alt det i kender, og forhåbentligt vil der også 
komme et par nye tilbud.

Der vil stadig være mulighed for at deltage i familiespisning, fællessang, 
brætspilsaftener og meget mere.

Vi håber at kunne vise nogle af Danmarks EM-gruppekampe fra parken på storskærm 
til juni. Og forhåbentligt alle de følgende kampe, hele vej til finalen. 

Vi er altid åbne for nye ideer, så hvis der sidder nogen og tænker ”hey, hvorfor laver i 
aldrig det her arrangement” så sig til, så tager vi ideerne med til bestyrelsesmøderne. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for jeres indsats i 2019, tak til alle der har givet 
en hånd med i løbet af året og tak til fælleshuset for det gode samarbejde som jeg ser 
frem til at fortsætte. 

Daniel Ravnsgård, formand


