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

Referat fra Fællesvirkets årsmøde onsdag d. 2. april 2008 i Vingehuset.
Mødt var: Egeboderne: Karin Stausgård og Søren Andersen – Egestrædet: Ole
Andersen – Søbrinken: Ingrid Nielsen – Gadehusene: Erik Skou – Egebjergård III: Ib
Jensen – Egebuen: Birte Sørensen – Egebjerggård: Erland Petersen og Henning
Wittus – Vingebo: Jan Bodum Larsen – FU: Marie Juul Hansen:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Forretningsudvalgets beretning
Forelæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af årets bidrag/budget
Valg af Formand – FU - medlem
Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent og referent:
Jan Bodum Larsen blev valgt til dirigent og Marie Juul Hansen som referent.
Ad. 2: Forretningsudvalgets beretning:
Årets store opgave var, at samle Fællesvirket igen, og det lykkedes ved hjælp af en
beboer. Egebjerghaven har således indmeldt sig igen. Ole Andersen har også haft et
møde og har haft en god samtale med boligforeningen. Det var meget vigtigt at få
Egebjerghaven med igen, da en anden stor boligforening også ville melde sig ud, hvis
Egebjerghaven ikke kom tilbage: Lone Øhrberg har lovet at være bindeled til Fællesvirket.
Det er lykkedes at lave et godt blad og en god hjemmeside, som har god udskiftning.
Søren Andersen laver et stort arbejde med at indhente stof til bladet. Det kan til tider være
svært at fylde bladet og der mangler til stadighed folk til at skrive artikler mm.
Nyhedsavisen er også en god informationskilde. Vi forventer at kunne producere et
fællesblad omkring Sct Hans sammen med Egebjerg Bladet. Vi er meget glade for vort nye
trykkeri i Allerød.
Foråret 2007 havde vi et møde med kommunen, hvor vi gennemgik vore hængepartier
vedr. de grønne områder. Dette resulterede i en rundtur i vort område og en lang liste,
som vi her i februar 2008 gennemgik. Referatet fra kommunen er lige kommet og vil blive
lagt ud på vores hjemmeside. Fællesvirkets referat fra et halvårsmøde med kommunen d.
29. 2.08 kan ses i Egebladet for April måned. Kommunen har desuden lovet at udarbejde
en plan for træerne i Egebjerg bygade, hvor flere ikke har det godt, og ser temmelig
miserable ud. Der er som refereret i Egebladet stadig nogle hængepartier, som vi håber
bliver løst.
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SSP samarbejdet deltager vi i, og der er afholdt et godt familiemarked. Der mangler dog
hænder til de forskellige arbejdsopgaver. Vi efterlyser personer blandt lærerne, politi,
idrætsforeninger mv.
Der er blevet sammensat et opsøgende team omkring hærværk o.a. i Ballerup kommune.
Vi har et godt samarbejde med Egebjerg Klubben. Vi har deltaget i den årlige rengøring og
kan låne deres lokaler, hvori vi bl. a. har holdt en sangaften, som var pænt besøgt.
Vi havde en rigtig god Sct. Hans aften med mange deltagere. Redaktøren for Egebjerg
Bladet, Thomas Seeberg holdt årets båltale.
Sidste år ved fastelavn i Egely fik vi stor hjælp af FDF, Ballerup Nord, men de eksisterer
desværre ikke mere, så i år hjalp Det danske Spejderkorps os, og vi håber på et godt
samarbejde i andre opgaver fremover.
Arkiv: Vi har lavet et link på hjemmesiden, hvor vi lægger referater mm. Ud. Her kan man
også finde adresselisten.
Bemærkninger til beretningen:
Der mangler en pjece omkring vores område her i Egebjerggård. Den gamle pjece fra
1996 skal genoptrykkes. Erik Skou berettede at han havde fået lavet den gamle video om
Egebjerggård ”Den bløde by” om til en CD, og efterlyste i den forbindelse nogen, som kan
brænde en sådan. Hvis vi kan få lavet en kombination af en CD og en pjece ville det være
godt og få dem lagt ud på hjemmesiden i klip og med link dertil.
Herefter blev beretningen vedtaget.
Ad. 3: Forelæggelse af årsregnskab:
Henning Wittus forelagde årets regnskab. Der er i årets løb brugt ca. 15.000 til dels møbler
til kontoret i glashuset og et forstærkeranlæg, som kan bruges alle vegne. Det er
ledningsfrit, og alle afdelinger kan frit låne det. Desuden blev Sct Hans aften ca. 3000 kr.
dyrere end budgetteret. Det skyldes flere ting men også at ca. 10 stole, forsvandt.
Årsregnskabet blev godkendt.
Ad. 4: Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Ad. 5: Fastsættelse af årets bidrag/budget:
Årets bidrag bliver 50 kr. pr. husstand. Budgettet blev forelagt, og både medlemsbidrag og
budget blev godkendt.
Ad. 6: Valg af formand og FU - medlem:
Ole Andersen blev valgt som formand for en periode af 2 år. Søren Andersen blev
genvalgt som FU -medlem for den samme periode.
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Ad. 7: Eventuelt:
Egeboderne: Generalforsamling d. 9. april.
Egebjerggård III:
Egebjerggård III og Skotteparken har et fælles problem , nemlig regnvandsbassinet, som
der stadig ikke er gjort noget ved. Der mangler et vejlaug. Og det må man tale med
Skotteparken om. Generalforsamling d. 22. april. Egebjerggård III er nu overgået fra at
være andelsboliger til ejerboliger. De har også fået lov til at sælge deres fælleshus til en
anden forening.
Gadehusene:
Der er stadig 3 huse til salg. Der er ingen købere til husene. Der er også problemer med
en nybygget etage på 1000m2.
Søbrinken:
De har haft den sidste generalforsamling i andelsboligforeningen. Søbrinken er nu
overgået til at være ejerboliger og få snart skøder på ejerforholdet.
Egebjerggård:
Egebjerggård afholder generalforsamling d. 24. april.
Vingebo:
Undertagene i Vingebo er i dårlig stand og skal udskiftes. Desuden skal gasfyrene også
udskiftes og Jan Bodum efterlyste i den forbindelse, hvad andre havde gjort og hvilke
leverandører, man havde brugt.
Egestrædet:
Ole Andersen oplyste at han ved Egestrædets årsmøde var blevet genvalgt som formand.
Ved dette møde blev det også vedtaget, at muskelhunde bliver forbudt i Egestrædet. I
Egestrædet har de fællesspisning én gang om måneden og d. 9. april bliver afholdt en
viseaften med 2 troubadurer i Glashuset.
Ole kunne også fortælle at både Thermologica og Skotteparken har fået valgt en
bestyrelse.
Referent: Marie Juul Hansen
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