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

Referat fra Fællesvirkets møde tirsdag d. 8. januar 2008 i Tårnhuset.
Mødt var: Egebjerggård: Henning Wittus – Søfronten: Gita Stybe – Egeboderne:
Søren Andersen – Vingebo: Jan Boddum Larsen og Erik Lund – Gadehusene: Anne
Reinert – Egebjerggård III: Ib Jensen – Søbrinken: Ingrid Nielsen – Egebjerghaven:
Lone Øhrberg – Tøndehvælv: Ingrid Vibskov og Pernille Sjøberg – Egebuen: Birte
Sørensen – Thermologica: Per Bo Jensen – Egestrædet: Ole Andersen.
Referent: Marie Juul Hansen.
Afbud: Erland Petersen fra Egebjergård – Inger Laursen fra Søbrinken.
Dagsorden:
1. Referat
2. Meddelelser fra FU
3. Servicebus
4. Fastelavn
5. Bordet rundt
6. Næste møde
7. Evt.
Ad. 1: Referat:
Til referatet: Egebuen havde sendt afbud til mødet i November.
Sivas og bageren sætter alligevel ikke deres butikker til salg.
Derefter blev referatet godkendt.
Ad. 2: Meddelelser fra FU:
Ole Andersen bød velkommen til Vingebos nye formand: Jan Boddum Larsen.
Fællesvirket vil ved et møde d. 14. februar med kommunen drøfte planer omkring de
grønne områder, og der tales om et skur til vore materialer enten ved bålpladsen eller
mellem murene.
Der har været et godt samarbejde i SSP i det forløbne år med fælles kanotur, men Skolen
og politiet har været aldeles fraværende. Det skal der rådes bod for med et møde herom.
Firmaet Cenenergia har vi ikke hørt noget til i lang tid.
Bladet: Vi mangler stadig stof til bladet og nogle der vil bidrage med stof. Kalenderen bag i
bladet skal også udfyldes med hvad der sker i området. Nogle af de ting som der kan
bidrages med er f. eks. at vore kunstværker samt kunstnere bag, skal beskrives. Desuden
vil bladet gerne dele initiativpræmier ud til personer, som gør en ekstra indsats for at
forskønne området. Der er også andre fugle end svaner, som skal beskrives.
Bladet håber på, at vi i år vil lave et samarbejde med Egebjergbladet om et fælles
nummer, måske omkring Sct. Hans.
Bemærkninger til sammenlægning af bladene: Initiativet med at slå bladene sammen er en
god ide. I første omgang er der kun tale om et nummer, da det hele beror på økonomi og
annonce indtægter, men måske kunne man tiltrække andre eller – og flere annoncører.
Serveren: FTP://whost, med adresser på Formænd som ville blive oprettet, virker ikke
endnu. Der vil på vores hjemmeside www.egebjerg-ballerup.dk komme et link til - Arkiv,
hvor man kan finde informationer.
Børnehuset i Skotteparken har skimmelsvamp. Renoveringen vil koste 3 mill. Kr. Så kan
det bedre betale sig at bygge et nyt til ca. 5 mill. Kr.
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Fællesvirkets økonomi: Udgifterne har været større end indtægterne. Det skyldes køb af
nyt forstærkeranlæg, kontorindretning. Sct. Hans 2007 blev også 2000 kr. dyrere.
Regnskab og budget vil foreligge ved næste møde.
Ad. 3: Servicebus:
Lokalrådet har drøftet en servicebus-ordning. Herfra var der ingen ideer til en sådan, så nu
er det op til de forskellige boligforeninger om at komme med ideer til om der er behov for
en buslinje, som gerne skulle binde bydelene sammen. Egebuen vil gerne have taget
forslaget op igen, og er ked af, at det er taget af bordet. Busordningen skal ikke bare
gælde ældre, men også de unge. Måske skulle man inddrage både Egely og
bofællesskabet.
Egebuen slog også et slag for, at møder i lokalgruppen, ja i det hele taget alle grupper,
skulle i kalenderen og på hjemmesiden.
Ad. 4: Fastelavn:
Der er fremstillet plakater, som nu vil blive ophængt i vore fælleshuse og butikker m.m.
Der er lavet en aftale med Egely, hvor det skal foregå d. 3. feb. Kl. 11. Billetter sælges for
20 kr. hos bageren. Der bliver indkøbt godteposer m.m. hos vores faste leverandør. I
skrivende stund, har det danske spejderkorps lovet at medvirke med ca. 6 personer.
Ad.5: Bordet rundt:
Gadehusene: Der er 3 huse til salg i Gadehusene. Der er udlagt et grusdepot, og der er
blevet opfordret til at grusning foran husene, når det er nødvendigt. Søfronten: D. 19. sep.
ophørte Søfronten med at være andelsboliger og overgår nu til at være grundejerforening.
Der er udarbejdet vedtægter, som skal op på en generalforsamling til vedtagelse i februar.
Søfronten har også beklaget den støj der var fra Søpavillonen nytårsaften. Vi opfordrer
derfor til ikke at udleje fælleshuse nytårsaften. Tøndehvælv: Har pt. ingen bestyrelse.
Egeboderne: Har haft en fælles arbejdsdag. Desuden har Egeboderne indgået en aftale
med Gartneren i Værløse om at komme og gruse i vintertiden. Egebjerghaven: ønsker, at
området omkring ”Ægget” bliver vedligeholdt med græsslåning og belysning. Desuden må
parkeringsproblemer vedr. Cenenergias byggeri løses, evt. ved inddragelse af
boldbanerne eller omlægning af parkeringspladser. Disse problemer er sendt videre til
kommunen af Gadehusene. Søbrinken: vil afholde en stiftende generalforsamling vedr.
overgang til ejerboliger. Der skal udfærdiges nye vedtægter, og man regner med at være
færdig til sommer. Der vil uanset ejerforhold være en bestemmelse om, at foretage fælles
vedligeholdelse af tagene, og man vil også indgå i et vejlaug sammen med Skotteparken
og Egebjerggård III. Egestrædet: har haft en vellykket økologisk vinsmagningsaften.
Under dette punkt beklagede Ole Andersen, at han havde glemt at sende en dagsorden til
boligselskabet Skotteparken, som har fået ny bestyrelse. Egebjerggård III: Vejen gennem
bebyggelsen er stærkt trafikeret. Folk kører for stærkt og taler i mobil samtidig.
Borgmesteren er blevet adviseret herom, men man har ikke fået noget svar. Så derfor har
man tænkt på at inddrage Birte Passer, som er medlem af kommunalbestyrelse, Man vil
også henvende sig til Politiet om at få sat skilte op med 15 km i timen, samt skilt med
skolevej. Måske skulle der en henvendelse til de omliggende grundejerforeninger om, at
lade være at køre for stærkt, eller evt. foranstalte en aktion. Man har også problemer med
boligforeningen Skotteparken om den fælles vej, men det skal løses også økonomisk, før
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kommunen overtager vejen. Alle midler skal bruges også ved politiets medvirken. Den
fælles sø, indgår i programmet, som Fællesvirket har med til kommunen. Thermologica:
Per Bo Jensen foreslog, at der nedsættes grupper vedr. Bjørnekloen, som breder sig alle
vegne både ved Teglværkssøen og Tårnsøen. Der er allerede blevet gjort meget, men det
er nødvendigt med en ekstra indsats på området. Vingehuset: Der er blevet nedlagt en
lygtepæl af en skraldevogn, men den er blevet opsat igen. Man skal passe på, at forbyde
juletræ – og nytårsfester i fælleshusene, hvis det fremgår, at alle er velkommen i
fællesskab. Vingehusets tag skal repareres. I Vingebo har der ikke været interesse for at
overgå til ejerboliger.
Ad. 6: Næste møde:
Nyt møde: Onsdag d. 2. april kl. 19.30 i Vingehuset.
Ad: 7: Evt.
Bladet for februar vil i anledning af fastelavn i Egely d. 3. feb. udkomme tidligere end
planlagt.
Referent: Marie Juul Hansen
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