Fællesvirket
For boligforeningerne i Egebjerg bykvarter
Sekretariatet v/ Ole Andersen
Agernstrædet 1
2750 Ballerup

Referat fra Fællesvirkets årsmøde onsdag d. 18. marts 2009
Mødt var: Egebjerggård: Henning Wittus – Egebjerghaven: Lone Øhrberg –
Egeboderne: Søren Andersen – Gadehusene: Erik Skou – Egebjerggård III: Ib
Jensen – Søbrinken: Birthe Storgaard og Rita Bille – Hjortekilen: Søren Steffensen –
Egestrædet: Ole Andersen – FU: Marie Juul Hansen
Afbud: Egebjerggård III: Birte Passer – Egebjerggård: Erland Petersen –
Skotteparken: Leif Fjeldstad.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af årets bidrag/budget
Forretningsudvalget foreslår kontingent ændret til 60 kr. pr. husstand pr. år
7. Valg:
Valg af kasserer: På valg er Henning Wittus. Valg af FU medlem: På valg er Søren
Andersen. Valg af revisor: På valg er Karl Boel.
8. Nedsættelse af Sct. Hans udvalg
9. Orientering fra repræsentanterne
10. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Ad. 1: Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Ole Andersen. Referent: Marie Juul Hansen
Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt
AD 3: Forretningsudvalgets beretning:
Formanden, Ole Andersen forelagde beretningen.
Der er blevet afholdt 4 møder i Fællesvirket: 9. januar. 27. august. 5 nov. Og 17. jan. i år
(seminaret)
Vi skal have styr på arkivet. Adresselisten er ikke vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang.
Kommunen: Vi har arbejdet på samarbejdet med kommunen og det har været en hård
kamp, men vi synes også, at der virkelig er kommet gang i dette på de fleste områder. Vi
har fået et godt resultat med planen for bygadens træer, og vi arbejder videre med resten
af de grønne områder, samt opstilling af borde og bænke ved Teglværkssøen. Der er aftalt
møde med kommunen herom d. 7. maj
Vi har også udarbejdet et forslag til trafikhøringen om en bedre skolevej, dvs. bedre
overgange for skoleelever, handicapparkering ved Netto og en cykelsti helt til Nordbuen.
Det lykkedes endelig at få et opbevaringsrum for Fællesvirkets ting. Kommunen overgav et
skur på den grund, hvor Skotteparkens nedlagte børneinstitution lå. Der blev indlagt strøm
i skuret og der er også sikret strøm til Sct. Hans arr. o.a. på festpladsen.
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FU har arbejdet med udvikling af Fælles virket. Vi fik planlagt et godt seminar, hvor der
mødte 25 deltagere. Vi fik en god snak og nogle gode ideer. Det sluttede med en fest med
god musik og dejlig mad.
Fællesvirket skal nu arbejde videre med de gode ideer, der kom frem. Bla. skal vi kigge
langt mere på, hvem vi evt. kan samarbejde med.
Der er også lagt mange kræfter i vores blad og hjemmeside. Vi skiftede trykker i sidste
periode, og det har givet et godt resultat med kortere trykketider. Der mangler stadig
nogle, der kan skrive til bladet – det kan godt blive kedeligt, hvis det er de samme hele
tiden. Hjemmesiden kører godt og der kommer stadig flere på nyhedsavisen.
Økonomi: Der var kun en afdeling, der var lidt sent med kontingentet, og da der mangler
annoncører til bladet, bliver der spist af vores buffer (Pengebeholdning).
Fastelavn: Det var godt, at Det Danske Spejderkorps var med som aktive, og der var et
pænt fremmøde med ca. 80 børn + forældre.
Sct. Hans: Vi var i Hareskoven og sanke brænde og fik lavet et fint bål. Selv om, der ikke
var mange, der havde tilmeldt sig for at hjælpe til, må vi sige, at der alligevel kom mange til
og det gik fint med opstilling og nedtagning. Bofællesskabet havde fremstillet en meget fin
heks til bålet, og vi håber de vil gentage succes’en igen i år. Selve aftenen kom der pænt
med gæster, men da det var meget koldt, blev der ikke solgt så meget øl o.a., så
underskuddet blev større end forventet. Landergruppen var igen krumtap i arrangementet
og vi takker dem for deres medvirken.
Sangaften: En stor succes med musik af Ole Mouritsen og de to troubadurer. Et
arrangement, som vi gerne vil gentage igen.
SSP: Til familiemarkedet var der som sædvanlig ikke mange, som havde tilmeldt sig på
forhånd, fordi der var et uheld med et tlf. nummer, men der kom pænt med aktivister hele
dagen. Vi fik vores ønske om en stand med SSP folk opfyldt. Rosendal var også
repræsenteret med dyr mv.
Vi holder 4 møder om året med SSP, hvor vi få kendskab til evt. problemer i skole og
klubber. Vi deltager med er to personer i SSP. Politiet oplyser, at der er meget lidt
kriminalitet i området, så det forebyggende arbejde virker.
Samarbejdet med Skovlunde, Måløv, Egebjerggård: Vi havde desværre ikke mulighed
for at deltage i sidste møde, men vi har stor glæde af samarbejdet, hvor vi får udvekslet
erfaringer med de andre områder. Næste gang er det vores tur til at afholde mødet.
Kunstforening: Der har været afholdt 4 udstillinger. Der sidder 3 i bestyrelsen, og der er
kommet en person, som vil skrive om udstillingerne i bladet.
Egebjergklubben: Vores aftale med dem fungerer godt, og vi forventer ikke at ændre den.
Der er således ikke tale om kontingent forhøjelse pt.
Seminar: Søren Andersen forelagde resultatet af seminaret d. 17. januar: Han havde
udarbejdet 3 skemaer, som han havde bedt seminaret om at prioritere. Uden at gå i
detaljer om resultatet af disse spørgsmål, kan vi oplyse, at de kan ses på hjemmesiden, og
nogle af problemerne vil løbende blive taget op.
Egebladet: er vigtigt, for det binder os sammen. Der mangler nyt blod til bladet. Det ville
være rart, at have noget nyt stof liggende til bladet. Kommer det ikke i den ene måned, så
bliver det bragt i den næste. Desuden efterlyser bladet, hvem vi kan honorere for en smuk
have og andet. Vi giver 3 flasker rødvin i præmie.
Renovering af træerne i Bygaden: Ole gennemgik planen for træplanen, som i første
omgang handler om Egebjerg Bygade fra Netto til Egely. Der vil som sagt blive fjernet
nogle træer, men også blive plantet andre. Det vil foregå til og med Egely.
Bemærkninger: Lone Øhrberg vil gerne sende Egelyposten til Egebjergbladet. Desuden
oplyste Lone, at der var en huspost knyttet til Egely.
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Det blev oplyst, at der ingen planer er pt. for maling af Nordbueindgangen.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
AD. 4: Forelæggelse af årsregnskab:
Henning Wittus forelagde regnskabet for 2008 Som det fremgår, viste det sig, at Sct. Hans
arrangementet blev dyrere end forventet:19.000 mod 13.000 kr. Vi har haft udgifter på ca.
7.000 kr. mere end indtægter.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.
Ad. 5: Indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogle indkomne forslag.
Ad.6: Fastsættelse af årets bidrag/budget:
Forretningsudvalget foreslår kontingent ændret til 60,- kr. pr. husstand pr. år.
Forslaget begrundedes med, at bidraget for 15 år blev sat til kr. 50 kr. med det sigte, at
oparbejde en kassebeholdning svarende til et års bidrag.Det var også lykkedes, men det
sidste par år var det nødvendigt at bruge af denne buffer, så uden stigning ville hele
opsparingen forsvinde. Et par af boligforeningerne var imod forhøjelsen til 60 kr. idet det
blev påpeget, at Fællesvirket lå inde med en stor pengebeholdning (buffer).
Hvis der skulle være en forhøjelse, skulle den kun være på 2 kr.
Henning Wittus (kasserer) forklarede, at budgetforslaget for i år var lagt an på stigningen.
Han sagde, at vi var nødt til at have en buffer, fordi mange udgifter ligger først på året,
inden boligforeningerne sidst på sommeren indbetaler kontingent. Hvis stigningen kun skal
være på 2 kr. bliver der ikke råd til støttebeløb til andre foreninger mv. Desuden havde vi
også mistet en del annoncepenge. Der blev stillet forslag om at stigningen skulle ses over
en periode med 2 kr. pr. år.
Efter en diskussion blev dette forslag vedtaget, så stigningen bliver på 2 kr. i år, nemlig 52
kr. pr. husstand. Det vil sige, at budgettet for 2009 bliver reguleret i forhold hertil og
udsendt.
Ad. 7: Valg:
Valg af kasserer: Henning Wittus blev genvalgt
Valg af FU medlem: Søren Andersen blev genvalgt
Valg af revisor: Karl Boel havde valgt at trække sig. I stedet blev Marie Juul Hansen valgt.
Ad. 8: Nedsættelse af Sct. Hans Udvalg:
Lone Øhrskov og Mikael meldte sig i første omgang. Lone kunne også glæde os med at
en klasse fra 6. b. var villige samt spejderne, både FDF og de blå spejdere.
Fællesvirkets pjece til nyankomne til området:
Der er brug for, at vores pjece til nyankomne i området bliver opdateret. Lone Øhrberg og
Erik Skou vil gerne påtage sig opgaven.
Ad. 9. Orientering fra repræsentanterne:
Søbrinken: Der er et hus til salg i Søbrinken.
Egebjergvang: Der blev vedtaget et forslag vedrørende forbud mod kamphunde.
Egestrædet: Vi har fået en ny kasserer. Vi er 5 i bestyrelsen(med 2 suppleanter). Vi har
haft vinsmagningsaftener samt sangaften. Der bliver en løsning på tag problemerne i
glashuset vedr. regnvandet. I stuelejlighederne bliver der gitre for dørene.
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Egeboderne: Vi har haft problemer med udbygningen af vores boliger. Det handler om
fordelingen af udbygningen mellem beboerne. Det skal være ensartet, harmonisk, osv. og
vi skal være enige om udformningen. Det drejer sig om 400 km2. mellem beboerne.
Hjortekilen: Generalforsamling d. 29. marts. Der vil også være et forslag om forbud mod
kamphunde.
Egebjerggård III: Alle forslag om feks. overdækket terrasse, veranda, udestue blev
nedstemt, men bestyrelsen blev genvalgt. Kommunen vil gerne overtage vejen.
Gadehusene: Der har været et indbrud. Det første i 20 år, hvor bebyggelsen har
eksisteret. Der er 2 huse til salg. Generalforsamling foregår i maj.
Egebjerggård: Vi har i år eksisteret i 20 år, Derfor vil vil vi invitere til plænekoncert i juni.
Vi er nu ved at udskifte vinduer og terrassedøre.
Ad. 10: Eventuelt:
Ole Andersen vil udsende en anmodning til boligforeningerne: Hvilke Fælleshuse kan
udlejes og til hvem?
Næste møde i Fællesvirket er d. 9. juni kl. 1930 måske i Mosaikhuset.
Referent: Marie Juul Hansen
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