Fællesvirket
For boligforeningerne i Egebjerg bykvarter
Sekretariatet i Glashuset
Agernskrænten 33
2750 Ballerup

Referat fra Fællesvirkets årsmøde onsdag d. 31. marts 2010
Mødt var: Egebjerggård: Henning Wittus og Arne Heilmann - Egebjerghaven: Grete
Kristiansen – Egeboderne: Søren Andersen – Gadehusene: Erik Skou og Anne
Reinholdt – Egestrædet: Ole Andersen – FU: Marie Juul Hansen
Afbud: Søfronten: Gita Stübe – Søbrinken: Rita Bille og Birthe Storgaard.
Egebjerggaard 1 Erland Petersen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
Forretningsudvalget foreslår at Fællesvirkets vedtægter § 8, stk. 1 ændres som
følger: Forretningsudvalget består af den valgte formand, kasserer, sekretær og
redaktør, samt en valt repræsentant. Såfremt forslaget vedtages, skal der under
dagsordenens punkt 7 også vælges en sekretær.
6. Fastsættelse af årets bidrag/budget
7. Valg:
Valg af formand: På valg er Ole Andersen
Valg af revisor: På valg er Marie Juul Hansen
8. Nedsættelse af udvalg, herunder Sankt Hans udvalg
9. Orientering fra repræsentanterne
10. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde

Ad. 1: Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Søren Andersen – Referent: Marie Juul Hansen
Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt
Ad. 3: Forretningsudvalgets beretning:
Fællesvirkemøder: Der er blevet afholdt 4 møder siden årsmødet sidste år. Der har været
nogenlunde pænt fremmøde, men vi mangler stadig nogle af de store boligafdelinger.
Adresselisten på www.egebjerg-ballerup.dk/Arkiv.htm er blevet vedligeholdt, men det er
vigtigt, at vi får tilbagemeldinger om nye repræsentanter eller andet.
FU.: Vi er 4 personer i udvalget: Henning Wittus, Søren Andersen, Ole Andersen og Marie
Juul Hansen. Der har været nedsat udvalg til bl. a. fastelavn, Sct. Hans, sangaften og til at
udforme den nye folder vedr. vort område.
Økonomi: Vi klarede os igennem økonomisk p.g.a en anonym ydelse, men det kan vi jo
ikke forvente hvert år.
Kommunen; Noget af bygaden er renoveret og det er et godt arbejde. Resten af bygaden
må vente til der kommer penge i kassen. Vi er ved at få indarbejdet vore ønsker i
kommunens planer, men der mangler meget bl.a. handicapparkering, trafikplan,
bevarende lokalplan. Der skal afholdes halvårlige møder. Der er nu aftalt et møde d. 20
maj til en gennemgang af området og derefter et fælles møde med kommunen og FU .
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Vedr. lokalplanen skal der være et fælles seminar en lørdag mellem kommunen og
Fællesvirket, hvor der skal udarbejdes et fælles oplæg .
Sct. Hans: På trods af en lidt kold aften var der et fint besøg, Arrangementet giver et
stigende underskud grundet prisstigninger på musik, telte, samt Fællesvirkets tilskud til
hjælpende grupper.
SSP/familiemarked: I september startede med regnvejr, som Ole var meget tæt på at
aflyse, men blev overtalt af arbejdsgruppen til at fortsætte. Regnen holdt da også op og
det blev en god dag.
Valgaften: torsdag d. 29. okt. holdt vi i samarbejde med Egebjergklubben et valgmøde i
forbindelse med kommunalvalget, med deltagelse af de lokale politikere.
Sangaften: var d. 16. november. Musikken blev leveret af Ole Mouritsen og der var pæn
deltagelse.
Fastelavn: blev et godt arrangement i Egely, hvor Det Danske Spejderkorps samt andre
frivillige hjalp.
Samarbejdet med Skovlunde og Måløv: Vi holder møde en gang i kvartalet skiftevis. Det
ser ud til at vi også får en servicebus her til Egebjerg.
Kunstforening: De planlagte udstillinger er i årets løb blevet gennemført. Der afholdes
generalforsamling mandag d. 19. april kl. 19.00 i Glashuset, hvor foreningens fremtid skal
drøftes.
Egebjergklubben: Fællesvirket gav i anledning af deres 40 års jubilæum 10.000 kr. til
hjælp til en ny foldedør. Pengene var givet via anonym giver. Samarbejdet med
Egebjergklubben foregår i en positiv ånd..
Egebladet: Der bliver udgivet 6 numre om året. Søren Andersen er redaktør, men vi
efterlyser stadig folk, der kan skrive i bladet.
Hjemmeside: Søren står også for vedligeholdelsen af vores flotte hjemmeside.
Hjertestarter: Anne Reinholdt har søgt Tryg fonden om en hjertestarter med evt. placering
i Egely eller bofællesskabet. Forventet svar, formentlig i maj/juni
Radio Ballerup: Henning Wittus og Søren Andersen har i radioen deltaget i en god snak
om Fællesvirket og Egebladet.
Til beretningen:
Der er meget med kommunen der er irriterende. De udskyder møderne. Håber på mødet
med dem d. 20. maj. Hvad kan lade sig gøre eller hvad kan ikke. Vi har nogle punkter der
skal opprioriteres. Det gælder slåning af festpladsen, Skal der bygges på Nettogrunden
eller hvad. Vi skal være med, hvis der skal udsendes noget om lokalplanen. Vi vil ikke
tages med bukserne nede. Vi skal have indflydelse fra begyndelsen Det er ligesom om, at
det er embedsmændene der styrer kommunen. Der er hærværk på vort kunstværk af
kaninerne. Græsset omkring vore kunstværker skal vedligeholdes. Til vores folder om
området, skal der findes een, som kan lave layout. Kommunen vil godt trykke den.
Herefter blev beretningen vedtaget..
Ad. 4: Forelæggelse af årsregnskab:
Henning Wittus forelagde årsregnskabet.. Medlemsbidraget var baseret på et bidrag på 52
kr. pr. husstand. Der var store udgifter til Sct. Hans festen. Det skyldes større udgifter til
musik. Vi har også i den forløbne periode afholdt Fællesvirkets 15 års jubilæumsfest, som
beløb sig til ca. 20.000 kr. Vi har haft større udgifter end indtægter, og det tærer på vores
buffer, og havde vi ikke fået 15.000 kr. fra en anonym giver, havde det ikke set så godt ud.
Vores indestående i bank og kassebeholdning er pt. er ca. 36.000 kr., og vi mangler stadig
et udestående på kr. 840 kr. for annoncer.
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Efter en gennemgang af regnskabet blev det taget til efterretning.
Ad. 5: Indkomne forslag:
Forslaget om at tilknytte en sekretær til Fællesvirket blev vedtaget.
Ad. 6: Fastsættelse af årets bidrag/ budget:
Årets bidrag på 54 kr. pr. husstand blev vedtaget. Henning Wittus fremlagde derefter et
budget for den kommende periode. Budgettet er lavet på grundlag af de 54 kr, samt
annoncer og andre indtægter.
Herunder var der et ønske om at sætte regnskabet op overfor budgettet, så man fik et
bedre overblik. Herefter blev budgettet vedtaget.
Ad. 7: Valg:
Valg af formand: Ole Andersen var på valg og Ole blev genvalgt.
Valg af revisor: Marie Juul Hansen var på valg og Marie blev genvalgt.
Valg af sekretær: Forretningsudvalget havde indstillet og spurgt Anne Reinholdt,
Gadehusene om sekretærposten. Anne Reinholdt har ikke tid, da hun er formand for
Gadehusene, men vil gerne spørges senere. Forretningsudvalget foreslår derfor, at valget
udsættes til næste møde. Vi arbejder videre med sagen, og lægger sagen ud på
hjemmesiden.
Ad. 8: Nedsættelse af udvalg, herunder Sct. Hans udvalg:
Sct. Hans: ansvarlig: Søren Andersen. Sangaften: Marie, Anne og Henning. SSP: Ole, evt.
Dansearrangement d. 28. maj: Anne og Marie.
Ad. 9: Orientering fra repræsentanterne:
Egestrædet: har afholdt en bankoaften d. 9. februar og en vinsmagningsaften d. 19.
marts. I deres ny bestyrelse har de fordelt arbejdsopgaverne med stor succes. Hjortekilen,
som er Egestrædets nabo har ansøgt om at nedgravet en container på en fælles
parkeringsplads. Pt. har Hjortekilen deres containere stående i deres indgange, og det er
højst uhensigtsmæssig. Gadehusene: Snerydningen, som Ballerup boligselskab har taget
sig af, har været en stor succes. Gadehusene har stadig et hus til salg. Egebjerggård:
alle døre og vinduer er ved at blive udskiftet. Man vil godt anbefale firmaet Egon Olsen,
som har gjort et godt stykke arbejde. Egebjergvang: Fællesvirket siger til lykke med de
nye bordplader og flotte stole, som vi var de første til at indvie. Egebjerghaven: Er pt. ved
at få udskiftet tagene med røde sten. Man er lidt bekymret for, at stigerne ikke bliver fjernet
efter arbejdsdagen.
Ad. 10: Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde:
Anne R. efterlyser noget info om lejemulighed for fælleshusene i området. Vi skal tage
Gita Stübes forslag om en forskønnelsesdag op senere på efteråret. Men lige nu er der
store indsamlingsdag d. 18. april, hvor Erland Nielsen (Egebuen, Egebjerg Bygade 225 st.
a.) samt to andre har taget initiativ herude. Det kan læses i Egebladet. Egestrædet har
også meldt sig på banen d. 18. april. Så der god mulighed for at gøre en indsats.
Der blev ytret ønske om at, indkaldelser også blev lagt på hjemmesiden. Det bliver på:
http://www.egebjerg-ballerup.dk/Dokumenter/Faellesmoeder/Indkaldelser.htm
Næste Fællesvirkemøde: bliver onsdag d. 2. juni kl. 19.30
Referent: Marie Juul Hansen

