Fællesvirket
For boligforeningerne i Egebjerg bykvarter
Sekretariatet i Glashuset
Agernstrædet
2750 Ballerup

Referat fra Fællesvirkets årsmøde tirsdag den 22. marts 2011 i Glashuset.
Mødt var: Egebjerggård: Henning Wittus – Egebjerghaven: Grete Kristiansen – Egehøj:
Jens Peter Sasserson – Egebjergtoften: Svend Erik Brejninge – Egeboderne: Søren
Andersen – Vingebo: Ely Larsen – Gadehusene: Erik Skou og Anne Reinert – Søbrinken:
Elisabeth Mærsk-Møller – Egestrædet: Ole Andersen – FU: Marie Juul Hansen.
Afbud: Egebjerggård: Erland Petersen og Arne Heilmann-Clausen – Egebuen: Birgit KuhnEgebjerggård III: Birte Passer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af årets bidrag/budget
7. Valg: Kasserer, på valg er Henning Wittus – Sekretær, stillingen er pt ubesat.
8. Nedsættelse af udvalg, herunder Fastelavns og Sct Hans udvalg
9. Orientering fra repræsentanterne
10. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
Formanden Ole Andersen startede med at fortælle, at formanden for Egebjerggård III: Ib Jensen
var død. Marie og Ole var til stede ved begravelsen
Ad. 1: Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Ole Andersen – referent: Marie Juul Hansen
Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Til referatet: Grundejerforening for 4. etape (oprettet i 2000) er nu genetableret. Ole Andersen fra
Egestrædet er formand.
Derefter blev referatet godkendt.
Ad. 3: Forretningsudvalgets beretning:
Ole Andersen forelagde beretningen.
FU.: Da der ikke blev valgt en sekretær i den forgangne periode, har Henning og Marie delt
posten.
Velkomstfolder: Vi fik produceret en flot folder til uddeling med oktobernummeret til alle beboere.
Erik Skou og Lone Øhrberg havde gjort et fint forarbejde og Henning Wittus sørgede for trykning
mm.
Sct. Hans: Det blev et godt arrangement. Vi fik stor hjælp af Landergruppen med at sanke træ i
skoven. mm. Søren Andersen var koordinator. Søren efterlyser beboere til at hjælpe med ved
næste Sct. Hans.
Møder med kommunen: Vi har i de forløbne år haft møder med gartneren Lars Ahlgreen. Det
drejede sig om de grønne områder og bevarelse af kunsten i området. Vi har haft mange ønsker,
men meget af det, har skortet på den dårlige økonomi i kommunen. Desuden har vi haft møder om
den bevarende lokalplan. Den er nu udskudt til 2012 også grundet økonomi. I Egebladet og vor
hjemmeside har man kunnet følge med i hvilke ønsker vi har haft, og hvad kommunen tildeler os.
SSP familiemarked: måtte aflyses p,g,a. vejrudsigten.
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Der har i årets løb været ca. 5-6 møder. Arr. for de store børn, Fremover vil der blive en ny
struktur vedr. det kriminalpræventive råd. Hjertestarter: Anne Reinert har ansøgt Tryg-fonden,
men med negativt svar. Fastelavn: Det var et rigtigt godt arrangement med 100 børn. Alle billetter
var udsolgt. Vi fik stor hjælp af ”Det Danske spejderkorps”. Blad og hjemmeside: Der er udsendt
15 nyhedsbreve i den forløbne periode. Der er heldigvis mange, som har skrevet til bladet, men vi
efterlyser mere stof, F. eks. nye input om den nye lokalplan omkring de ubebyggede områder.
Hjemmesiden er god. Vi har pt. nogle tekniske problemer vedr. vores Frontpage program. Søren
er pt. ved at se på et nyt ”Word Express, men der er problemer med installationen.
Egebjergklubbens fælleshus: Vi har haft et møde med klubben om udlejning af lokaler til
beboere, som ikke har et fælleshus. Klubben fastholder, at vi kun kan leje det 4 måneder før, hvor
det for andre er 6 måneder
Bemærkninger til beretningen:
Hjertestarter: Egely vil gerne ha den opsat hos dem, men har ikke økonomi til den selv
Egebjergklubben har købt en. I Egebjerghallen er der opsat en hjertestarter, Anne Reinert vil gå
videre med projektet, indhente priser, anskaffelse og vedligeholdelse.
Egebjergklubbens fælleshus: Vi skriver til kommunen om problematikken omkring udlejningen i
forbindelse med ny kontrakt vedr. fælleshuset. Vi ønsker, de samme betingelser som alle andre
har, nemlig, at vi kan leje huset 6 måneder før.
Derefter blev beretningen godkendt.
Ad. 4. Forelæggelse af regnskab:
Henning Wittus forelagde regnskabet, som var baseret på kr. 54 pr. husstand. Bortset fra bladet
var vor største udgift den nye velkomstfolder og Sct Hans aften. Vi fik en lille indtægt fra
kunstforeningen, der blev nedlagt i april på ca. 1200 kr. . Årets resultat blev et lille overskud på ca.
3.500 kr. .Dvs. at årets resultat blev på knap
39.500. Vi er nødt til at have denne buffer, da vi skal betale regninger allerede i januar osv.
Pengene fra bidragsyderne kommer først ind i juli august måned.
Elin fra Vingebo spurgte, om det var muligt, at sende regnskabet ud i god tid før årsmødet, Dette
blev taget til efterretning. Regnskabet blev også taget til efterretning.
Ad. 5: Indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogen forslag.
Ad. 6: Fastsættelse af årets bidrag/budget:
Henning Wittus fremlagde budgettet for den kommende periode, som er fastlagt efter et bidrag pr.
beboer på 56 kr. samt annoncer og andre indtægter. Forhøjelsen på 56 kr. blev vedtaget..
Herefter blev budgettet vedtaget.
Ad. 7: Valg:
Valg af kasserer. Henning Wittus var på valg og Henning blev genvalgt.
Valg af sekretær: Anne Reinert blev spurgt, men kunne ikke

Ad. 8: Nedsættelse af udvalg, herunder Fastelavns og Sct. Hans udvalg:
Fastelavn: Der var ingen der meldte sig. Det har hidtil været Henning og Marie, som har
koordineret dette arr. med indkøb og hjælp fra frivillige og spejdere. Sct Hans: Søren Andersen
har hidtil stået for Sct. Hans, sørget for de forskellige tilladelser til at få træ til bålet. Jens Peter
Sasserson fra Egehøj meldte sig under dette punkt, til at være behjælpelig ved Sct Hans. Søren
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Andersen indkalder til et møde inden. Det er vigtigt, at afdelingerne tager dette meget alvorligt.
Hvis ikke vi kan regne med frivillig arbejdskraft, skal vil nødvendigvis betale folk for det, og det er
der ikke den store økonomi til.
Ad. 9: Orientering fra repræsentanterne:
Egestrædet: har haft årsmøde og fået valgt en bestyrelse på 5 medlemmer. Der bliver ingen
huslejeforhøjelse i år. Vingebo: Vingebo har noget vrøvl med deres affaldsordning. Haveaffald og
glascontainer skal iflg. deres ordning nu køres helt ud til kørevejen. På et spørgsmål omkring
hækken ved udkørslen til Egebjergvej, som tager udsynet, fik man af vide fra Egebjerghaven, at
den nu bliver fældet. Søbrinken: har en ordning omkring haveaffald, som også bliver kørt ud på
vejen. Den fungerer indtil videre. Egebjerghaven: mener, at sivene i søen har bredt sig så meget,
at søen efterhånden er blevet indsnævret. Det blev meddelt, at repræsentanten for Egehøj, som
også hører under Kirstinevang er: Jens Peter Sasserson. Man efterlyste flere af den nye
velkomstfolder til uddeling til nye beboere. Dette kan lade sig gøre. Vi har nogle på lager. Løse
hunde i området er et stort problem. Vi opfordrer til at skrive om det i bladet. Egebjerghaven
oplyste, at Solcentret lukker. Sivas kiosken hedder nu Egebjerg kiosk. Tre ståltrapper, som ligger
frit vil få belægning på, p.g.a fare for fald mm. Der blev spurgt om grunden opad Gadehusene.
Den har vi ingen indflydelse på. Det er en privat ejendom, hvor vi har hørt, at der evt. skal være
frisør i underetagen. Egebjerggård. Der arbejdes pt. for ny belægning på parkeringsplads og det
nye affaldssystem a la Hjortekilen. Gadehusene: ville også gerne vide noget om byggeriet for
enden af deres bebyggelse. Som sagt ved vi intet derom. Gadehusene er i den heldige situation,
at alle deres huse er solgt. Fastelavnssøndag, havde de et arr. kl 10.00. Anne Reinert stopper
som formand for Gadehusene. Egebjergvang: Hanne Wittus er indvalgt i bestyrelsen som
suppleant.
Ad. 10:Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde:
Anne Reinert foreviste en skrivelse vedrørende vore problemer med parkeringsproblemer i vort
kvarter. Skrivelsen drejer sig dels om ulovlig parkering, samt om hvilke problemer der vil opstå
hvis f. eks. redningskøretøjer og hjerteambulancer skal passere. Vi opfordrer Anne til at skrive om
det i Egebladet. Fællesvirket vil tage problemerne op på kommende møder med en evt.
informationskampagne til følge.
I skrivende stund er der d. 3. april arrangeret store indsamlingsdag, hvor Erland Nielsen er
promotor
Næste møde i Fællesvirket:
På mødet bestemte vi, at næste fællesvirkemøde skulle være d. 17. maj. Det viser sig nu, at 3 af
FU-medlemmerne er ude at rejse den dag.
Derfor: Der vil senere komme en ny dato for mødet, samt hvor det finder sted.

Referent: Marie Juul Hansen

