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

Referat fra Fællesvirkemøde tirsdag d. 9. juni 2009
Mødt var: Egebjerggård – Egeboderne – Egebjerghaven – Gadehusene – Egestrædet Søfronten.
Afbud:
Egebjerggård III – Søbrinken – Skotteparken – Vingebo
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent/referent
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra FU
Bordet rundt
Sct. Hans aften
Blad/hjemmeside
Økonomi
Næste møde
Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent/referent:
Dirigent: Ole Andersen – Referent: Marie Juul Hansen
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt
Ad. 3. Meddelelser fra FU:
Der har været møde med kommunen d. 28. maj. Fra vor side var der stor ros til
kommunen vedr. beplantning af de nye træer i bygaden. Vi har for nuværende ikke
modtaget et referat fra kommunen om dette møde. Der er stadig nogle hængepartier, som
ikke er blevet opfyldt. F. eks. manglende græsslåning ved festpladsen. Problemer med
vandtrappen (løse sten mm.), Reparation af bænken ud for Netto, ønsket om 2
handicappladser ud for Netto. Og mange andre ting, Derimod fungerer springvandet nu i
Tårnsøen. Når vi har fået referatet fra kommunen, vil det blive bragt på vor hjemmeside. Vi
mangler også en fast kontakt til kommunen.
Herefter drøftede Fællesvirket flg. Emner: Cykelsti til Nordbuen, Fugl Føniks ved
Nordbuen, Børnehaven ved Skotteparken, Almene boliger på Nettogrunden, Siv i
Tårnsøen, Cenergiagrund, tom bagerbutik Udvidelse af Netto, Sendemast ved Nordbuen
m. m. Der er ingen løsninger herpå pt.
Fra SSP forlyder det, at der er nogenlunde fred og ro her i området. SSP-familiemarked
bliver d. 6. september samt en kanotur for nye skoleelever d.25. august.
Spørgeskemaet om brug af vore fælleshuse, som vi har sendt ud, har ikke været nogen
succes. Der er kun kommet et tilbage. Ole A. rykker igen.
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Ad. 4. Bordet rundt:
Egestrædet: Ole Andersen meddelte, at ejendomsfunktionen for Skotteparken,
Egestrædet, Termologica, Tøndehvælv og Egebjergvang bliver sluttet sammen, således,
at den samlede funktion bliver ledet fra kontoret i Egebjergvang.
På trods af mange aflysninger, vil man fra Egestrædet stadig holde fast i at arrangere
viseaftener. Desuden vil der blive arr. et møde om kommunalvalget i november.
Søfronten: Der er ikke længere støj fra ungdomsboligerne, men Søpavillonens gæster
støjer stadigvæk, især når de dumper flasker om natten i containeren. Søfronten har
måttet erstatte et træ på parkeringspladsen. De måtte give 3000 kr, men var utilfreds med,
at det var håndværkeren som opkrævede pengene. Søfronten skal udskifte deres tage og
har dermed ansøgt om penge til dækning af arbejdsløn.
Gadehusene: har afholdt generalforsamling og Anne Reinert er blevet formand og Erik
Scou kasserer. Der er 4 huse til salg, hvoraf 2 pt. er udlejet. Anne R. fremførte, at nogle
bede ved Egebjergtoften ikke er blevet vedligeholdt, og var usikker på ,hvem der skulle
det. Her kan der henvises til matrikkeloversigten. Kan ses over nettet. Her vil det fremgå,
hvad der hører under det private, kommunen eller almene boliger. Der er ikke lavet et
forbud direkte mod de såkaldte muskelhunde, men kun en henstilling om tage hensyn.
Egebjerghaven: Her har man til gengæld forbudt muskelhundene. Man har også taget
stilling til, at folk skal have lov at passe en hund for en kortere periode. Det er meningen,
at der på sigt skal nye tage på de huse, som pt. har gule mursten.
Folder: Lone Øhrskov, som bor i Egebjerghaven er sammen med Erik Scou fra
Gadehusene i færd med at udarbejde en folder om Egebjerg, og var i tvivl om målgruppen.
Fællesvirket diskuterede derefter kort, hvad en sådan folder skulle indeholde, målgruppe
m.m.
Egebjerggård: fejrer i år 20 års fødselsdag med en koncert på deres plæne. Der er
udarbejdet beregninger på hvor stor omkostningen vil være ved udskiftning af vinduer,
døre, som der er gået råd og svamp i.
Egeboderne: Karin Stausgaard er gået af som formand, og Søren Andersen har overtaget
posten efter hende. Ros vedr. artiklen om muskelhunde I bladet. Søren opfordrer til at
skrive til bladet, hvis der er problemer med disse hunde, og om børn der ikke kan styre
hunde, selvom de er i snor. De ekstra kvadratmeter, som Egeboderne rådede over er nu
fordelt. Man har også fundet ud af hvad der skal laves og søgt tilskud dertil. Det er
kommunen, der skal spørges og godkende udbygningen, men kommunen har endnu ikke
besvaret Egebodernes henvendelse herom.
Ad. 5. Sct. Hans:
Søren Andersen fremlagde planen til afvikling af Sct. Hans. Der bliver hentet brænde til
bålet søndagen før og opstilling af telte mm. sker dagen før. Heksen bliver lavet af
bofællesskabet. FDF og 6b fra skolen kommer og hjælper os. Landergruppen deltager
også med opstilling. Indkøb foretages af Frode og Henning. Halv tolv kommer og spiller og
Tom Nielsen holder båltale.
Ad. 6. Blad og hjemmeside:
Bladet er lige kommet og uddelt til alle boligforeningerne. Hjemmesiden fungerer godt og
bliver løbende opdateret.
Ad.7. Økonomi:
Økonomien er trængt for tiden. Vi bruger af vores buffer(pengebeholdning). Det skyldes
vor jubilæumsfest i januar og i år koster f.eks. orkestret til Sct. Hans kr. 10.000. Vi vedtog
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på årsmødet, at forhøje kontingentet til 52 kr. pr husstand. Det nye budget er nu udsendt til
alle boligforeningerne, og der vil hurtigst muligt blive udsendt opkrævninger.
Ad. 8. Næste møde:
Næste møde bliver onsdag d. 26. august kl. 19.30. i Mosaikhuset i Skotteparken.
Ad. 9. Eventuelt:
Det blev foreslået, at vi arrangerer et fællesmøde op til kommunalvalget i november.
Derefter stor ros til Erland og gruppen fra Søfronten for oprydning i området i forbindelse
med naturfredningsforeningen affaldsindsamlingsdag. Derfor foreslog Githa Stübe fra
Søfronten en halvårlig indsamling af affald f.eks. i forbindelse med Sct. Hans og SSPfamiliemarkedet. Her blev det også omtalt at ”de grønne fingre” fjerner alle de bjørneklo,
de kan finde her i området.
Referent: Marie Juul Hansen
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