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Ja så blev det tid til generalforsamling igen, selv om det kun er et halvt år siden vi sad her sidst. Men på 
trods af det, har vi i den mellemliggende periode igen været ramt af nedlukninger grundet Corona. Lad os 
håbe det var er sidste gang vi skulle opleve det. 

Før nedlukningen havde vi et hårdt pakket efterår, hvor vi i løbet af 11 dage nåede at få afholdt: 
vælgermøde før kommunalvalget
fest for nytilflyttere &
det traditionsrige familiebanko.

Alle 3 arrangementer var velbesøgte, og jeg håber at alle deltager har kunne tage noget med hjem. Hvad 
enten det var hjælp til hvor krydset skulle sættes, en lille bankopræmie, eller et nyt venskab blandt andre 
nye Egebjergborgere.

Efter en stille december og januar skød vi for alvor forårssæsonen i gang med hyggelig fastelavnssøndag, 
hvor kun Fælleshuset kapacitet satte begrænsningen for antallet af fremmødte. 

Og vi fortsætter året ud (forhåbentligt) med vores faste arrangementer som familiespisning, sangaftener og
sct. Hans. Vi satser desuden på at kunne supplere de faste arrangementer med nye spændende tiltag. F.eks.
kigger vi på muligheden for at afholde en dartturnering i løbet af foråret. 

Jeg vil gerne takke vores redaktører: Mette, Rikke og Charlotte, for deres store arbejde med vores 
beboerblad. Jeg synes bladet holder en høj standart og jeg ser altid frem til at få det i postkassen.

Jeg vil også gerne takke vores glade hjælpere for deres hjælpe til afvikling af vores arrangementer. Deres 
indsats er uundværlig. 

Der skal også lyde en tak til fælleshuset for et altid godt samarbejde, og tak til resten bestyrelsen for deres 
godt hårde arbejde de sidste 6 måneder.
Jeg ser frem til at fortsætte det godt arbejde det næste år.

Til sidste en opfordring. Sidder du med en god ide, eller savner du et arrangement så tøv ikke med at tage 
fat i Egebjergklubben. Vi vil altid gerne have input og feedback fra jer. Og vi kan hjælpe med det praktiske 
hvis du har et arrangement du gerne vil have ført ud i livet.

Vi ses i Fælleshuet.

Daniel Ravnsgård, formand


