FÆLLESVIRKET
for boligforeningerne i Egebjerg Bykvarter.

31. august 2008.
Referat af
Møde i Fællesvirket
Onsdag d. 27. august 2008 i Egebjerg Fælleshus.
Mødeleder: Ole Andersen
Referent: Henning Wittus
Mødedeltagere:G/F Egeboderne: Søren Andersen, A/B Egebjerggård: Henning Wittus,
Gadehusene: Erik Skou, G/F Egebjerggård III: Ib Jensen og Birthe Passer, G/F Søbrinken:
Inger Laursen, B/F Egestrædet: Ole Andersen og Frode Jeppesen,
G/F Hjortekilen: Søren Steffensen
Der forelå afbud fra følgende: A/B Vingebo, B/F Egebjerghaven, B/F Egebjergvang.
1. Referatet fra mødet den 9. juni 2008 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser fra Sekretariatet.
Formanden oplyste, at Ingrid Nielsen, der var en af repræsentanterne fra G/F Søbrinken
var afgået ved døden siden sidste møde.
Der var nu aftalt møde med kommunen den 9. oktober, hvor vi ønsker at gennemgå
referaterne fra de sidste to møder, idet vi finder, at kommunen generelt har misrøgtet både
bykvarteret og de grønne områder i det sidste år.
På sidste møde i fællesvirket orienterede vi om kommunens mange forsømmelser, og det
er ikke blevet bedre siden.
Hvis nogen har problemer eller nye ønsker der ønskes medtaget på mødet, vil vi gerne
modtage dem snarest, så vi i forretningsudvalget kan få et samlet overblik over vort udspil.
Vedrørende arbejdet i SSP, var der afholdt kanotur for SSP medslemmerne og de store
skoleelever. Det foregik den 17. juni.
Søren orienterede om Egebladet og hjemmesiden. Der kommer for få ting ind fra
repræsentanter og beboere, men det lykkes at få interessante lokale ting med begge
steder, så der var ros flere steder fra.
Ole foreslog at vi byttede om på dagsordenspunkterne, så vi tog bordet rundt før
Fællesvirkets fremtid.
4. Bordet rundt.
Frode Jeppesen fortalte om kommende arrangementer i Glashuset.
Erik Skou fortalte at Gadehusene holdt fest på lørdag, og at man syntes, at skraldevognen
kørte meget stærkt i området.
Henning oplyste, at det var nye folk der tømte vore affaldsstativer og containere, og at der
nu efter en urolig sommer var styr på det igen. Men der hvor de førhen brugte

håndskubbede vogne ind i områderne, der kørte de nye, hvor det var muligt, med bilerne,
så det gav mere larm og trafik.
Søren Steffensen oplyste, at der var lidt knas ved overgang fra andels- til ejerbolig, men at
det nok skulle falde på plads.
Ib Jensen havde problemer med kommunen og B/F Skotteparken, og at han sammen med
formanden for G/F Søbrinken havde skrevet til kommunen uden at få svar. Han mente at
Fællesvirket ikke var aktivt med på sagen.
Henning oplyste dertil, at Fællesvirket havde banet vejen for at kommunen ville overtage
vejen gennem Skotteparken, men de tre boliggrupper skulle foretage nogle reparationer
før en offentlig overtagelse kunne finde sted.
Ole, der er medlem af Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse, lovede at tage sagen op
der, så man kunne komme videre, men indtil overtagelse fandt sted, var reparationer og
opfyldning af huller de tre foreningers problem.
3. Fællesvirkets fremtid.
Ole åbnede med at gennemgå Egebladets leder, der var medsendt indkaldelsen til dette
møde. Han omtalte problemerne med at få flere interesserede boligrepræsentanter til at
møde op til Fællesvirkets møder og deltage i arbejdet med de forskellige arrangementer.
Han foreslog, at vi på næste møde koncentrerede os om behovet for Fællesvirket.
Søren supplerede med at omtale vort gode samarbejde med det gamle Egebjerg, der også
oplevede manglende frivillig arbejdskraft. Han syntes der burde holdes et særligt møde
med indkaldelse af alle boligbestyrelser i området, så man i en større forsamling kunne
vurdere Egebjergs fremtid og Fællesvirkets rolle.
Et sådant møde blev betragtet som en god ide, og forretningsudvalget vil gå i gang med at
planlægningen.
5. Sankt Hans.
Søren gennemgik arrangementet, der blev afviklet på en flot måde. Til sidst var der
kommet mange hjælpere, men det det var alligevel nødvendigt at få professionel
assistance fra Lander Gruppen til afhentning af brænde i skoven, samt til telte, borde og
stole m.m.
Vi havde i år engageret ”Spar 5” til den musikalske underholdning, og de gjorde det flot.
Trods det kolde vejr havde der været rigtig mange beboere til borgmesterens båltale og
bålet. Men derefter gav de fleste op og søgte hjem i varmen. Hvilket tydeligt kunne ses på
salget af drikkevarer.
6. SSP Familiemarked
Markedet foregår søndag den 14. september mellem murene.
Ole gjorde opmærksom på, at telefonnummeret i Egebladet var forkert grundet telefonskift
på et uheldigt tidspunkt. Nummeret var nu rettet på hjemmesiden.
Der var reserveret et godt antal stadepladser, der var skaffet lokal underholdning og
musik, så nu kunne man kun håbe på et godt vejr.
Også der var der behov for mange frivillige hjælpere.
7. Økonomi
Henning oplyste at regnskabet nøje fulgte det budgetterede bortset fra Sankt Hans der
kostede ca. 19.000 mod de budgetterede 13.000. Budgettet kunne kun holde hvis vejret

var godt. Der var nu udsendt opkrævninger på de vedtagne 50 kr. pr boligenhed, men i år
var betalingstidspunktet fastsat til 1. sept. mod tidligere oktober grundet likviditetsbehov.
Der blev spurgt om regnskabet ikke burde offentliggøres, hvortil Henning svarede at det
tidligere havde været bragt i Egebladet.
Søren gav tilsagn om at bringe det på Hjemmesiden.
8. Næste møde.
Næste møde blev fastlagt til onsdag den 5. november i fælleshuset Paletten.
9. Eventuelt.
Birthe Passer mente at den store trafik med aflevering og afhentning af børn i skole og
institutioner udgjorde en fare for kvarterets gående børn. Der burde laves reelle
fodgængerovergange på Bygaden.
Efter forskellige indlæg i trafikdebatten fastslog Ole, at fodgængerovergange skulle
tillægges en høj prioritet på vort kommende møde med kommunen.
Herefter sluttede Ole mødet.
Refereret
Henning Wittus

