
EGEBJERGKLUBBEN, Formandens beretning september 2021

Det har været et mærkeligt år. Ja, faktisk er det 1,5 år siden vi sidst afholdt generalforsamling, få dage inden
Mette Frederiksen lukkede landet ned.

Siden da, er det meget begrænset hvad der har været af aktiviteter i Egebjergklubben. Vi nåede lige at 
afholde en enkelt familiespisning tilbage i August 2020, inden der blev lukket ned igen. 

D. 29. august i år afholdte vi så en gensynsfest der skulle markere at Egebjergklubben nu er tilbage til 
normaltilstand. Og kalenderen i efteråret er allerede ved at fyldt godt op. 

I slutning af oktober afholder vi traditionen tro vælgermøde op til kommunalvalget og første søndag 
november er der igen familiebanko. 
Torsdagen før Banko prøver vi noget nyt, og inviterer alle nytilflyttede familier inden for de seneste år til en 
hyggelig aften i Fælleshuset med lidt fælles mad, hvor de kan møde hinanden og lære Egebjergklubben at 
kende. Der har generelt været stor udskiftning i kvarteret, så vi håber på at mange af dem vil tage imod 
vores tilbud. 

Herudover vil der naturligvis også være mulighed for løbende at deltage i sangaftener og familiespisning.

Noget vi dog har fået effektiveret den senest år er sammenlægningen mellem de to beboerblade, som nu 
udkommer 6 gange årligt under navnet Egebjergbladet. 
Personligt synes jeg resultatet er blevet rigtig godt, så stor ros til Mette, Rikke og Charlotte for det store 
arbejde. 

Økonomisk er bladet kommet hårdt for land, og vi kommer ud af det først år med et underskud på ca. 
10.000. Det er ikke noget nyt, at annoncørerne og de 15 kr. pr husstand som vi modtager som bidrag til 
bladet ikke er nok til at dække alle omkostningerne der er for trykning og distribution af bladet. I år har der 
bare ikke været arrangementer der kunne være med til at dække underskuddet, og vi har ikke villet hæve 
vores annoncepriser i Coronatiden, af frygt for helt at miste annoncørerne. 

Heldigvis har vi fået nogle nye annoncører til men hvis skal stadig have kigget bladets regnskab i sømmene, 
således at bladet ikke er en underskudsforretning. 

Til slut vil jeg gerne sig tak til fælleshuset for deres gode samarbejde, og tak til bestyrelses og øvrige aktive 
for at holde humøret højt trods coronanedlukninger og videomøder.
Vi håber at resten af 2021 og 2022 kan afvikles uden nye restriktioner og at beboerne i Egebjerg stadig har 
lyst til at deltage i vores arrangementer. Vi vil i hvert fald gøre vores til at der igen skabes liv i Fælleshuset. 
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