Fællesvirket
For boligforeningerne i Egebjerg bykvarter
Sekretariatet Glashuset
Agernskrænten 33
2750 Ballerup

Referat fra Fællesvirkets møde onsdag den 10. februar 2010
Planlagt til Søpavillonen men vi havde ikke fået hentet nøgle
derfor måtte vi flytte til Egehuset
Mødt var: Egebjerggård: Erland Petersen – Egebjerghaven: Grete Kristiansen –
Egeboderne: Søren Andersen – Gadehusene: Erik Skou – Egebjerggård III: Ib
Jensen og Birte Passer – Egestrædet: Ole Andersen – Sekretariatet: Henning Wittus
FU: Marie Juul Hansen
Afbud: Vingebo – Skotteparken – Søbrinken – Søfronten
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra forretningsudvalget
4. Bordet rundt
5. Hjertestartere
6. Forskønnelsesdag (Forslag fra Githa Stübe)
7. Fastelavn d. 14. februar
8. Blad/Hjemmeside
9. Økonomi
10. Næste fællesvirkemøde (Årsmøde)
11. Eventuelt
Ad. 1: Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Erland Petersen – Referent Marie Juul Hansen
Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Egebjergshavens forslag om anlæggelse af en badesø, skulle være i Tårnsøen, og ikke
som skrevet i Teglværkssøen.
Anne Reinert fra Gadehusene har bedt om flg. rettelser: Ad.4, Bordet rundt:
”Parkeringspladser foran skolen er blevet fjernet. Bede mellem Egebjergtoften og
Tøndehvælv er blevet ordnet. Flere steler står skævt”. Dette rettes til: Miljø § Teknikafd.
har lovet at beskæring af beplantningen på parkeringspladsen mellem Egebjergtoften 87
og 89 (Gadehusene og Tøndehvælv foran Egebjergskolen) vil blive ordnet fremover.
Stelen på p-pladsen foran Nøglehullet er stadig ikke rettet op. Ad.5, Bevarende
lokalplan: Det fremgår ikke af referatet, at vi blev enige om et egentlig beboermøde på et
tidligt stadie i lokalplanarbejdet, før det hele ligger klar på tegnebordet. Referenten
beklager.
Her blev vi enige om, at hvis der er rettelser til referatet, skal det foregå ved det næste
fællesvirkemøde. Referatet blev herefter godkendt.
Ad. 3: Meddelelser fra forretningsudvalget:
Fællesvirket har et møde med kommunen d. 25. febr. hvor vi skal drøfte de grønne
områder, videre renovering af Egebjerg bygade, Trafikplan herunder, cykelsti,
handicapparkering, bedre skoleovergange, bevarende lokalplan for hele området m.m.
Birte Passer ville gerne have nogle bedre markeringer af overgangene til skolen, evt. ved
en form for belysning og fjernelse af hække, således at bilisterne kan se skoleeleverne
tydeligere, især her i de mørke tider evt. intelligent skilte.
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Egebjergklubben har fået monteret en ny og lydisolerende foldedør. Henning og Søren
deltog i indvielsen. D. 25. feb. deltager vi også i et møde i Egebjergklubben om fordeling af
mødetider for året 2010-2011
Vi opfordrer kommunen til snarest og helst i weekenden op til fastelavn, at få ryddet
Tårnsøen for sne, så der kan løbes på skøjter. Hvis ikke de kan, må vi få andre til det, og
få kommunen til at betale.
Ad. 4: Bordet rundt:
Egestrædet: har fået en forhåndsaftale med nabobebyggelserne: Hjortekilen og Ballerup
Boligselskab,(Egebjergtoften) om, at få renoveret legepladserne som er stærkt medtagne.
Boligselskaberne betaler selv. Glashuset: skal have nyt tag med udhæng og fald væk fra
huset. Der er ledes efter en arkitekt til projektet. Egestrædet har årsmøde d. 23. feb.
Egebjerggård: Alle vinduer og terrassedøre, som der var gået råd og svamp i, udskiftes i
uge 9.
Egebjerggård III: Alle boliger er nu solgt. KAB har ryddet sne i området, og det har de
gjort godt.
Gadehusene: har et hus til salg og et, som der er lejet ud for et år. Gadehusene klagede
over den megen trafik ud for dem om morgenen, med afsætning af børn til skolen.
Folder: Erik Skou som sammen med Lone Øhrberg har lavet et oplæg til en folder om vort
område fortalte, at en henvendelse til kommunen om hjælp til layout, ikke var positiv.
Kommunen vil ikke tilbyde gratis hjælp, men vil gerne trykke den mod betaling.
Vi tager det om folderen med til mødet med kommunen d. 25. feb. Det kan ikke være
rigtigt, at vi ingen hjælp kan få.
Egebjergvang: har årsmøde d. 2. marts.
Egeboderne: har en sag med kommunen om udvidelse af deres boliger. I første omgang
skulle sagen udsættes p.g.a. lokalplanen, men nu er der givet en dispensation, Først skal
der dog være en nabohøring inden. Det drejer sig om ca. 16 m2 til hvert hus. Familier er
nemlig flyttet p.g.a. for lidt plads. Hurdlen har også været, at i kommunens regi, skulle
udvidelsen være harmonisk, nemlig ens, mens beboerne ikke synes det gør noget, at det
er forskelligt.
Ad. 5: Hjertestartere:
Der findes en hjertestarter i Egebjerghallen, men da den ikke er åben døgnet rundt er der
et problem. Eventuelt kunne den flyttes. Lone Øhrberg er kommet med et forslag om en
hjertestarter sat op i Egely, som har døgnåbent. Det er en god ide, evt. også en i
bofællesskabet. Anne Reinert fra Gadehusene vil gerne påtage sig opgaven med at
ansøge Trygfonden herom.
Ad. 6: Forskønnelsesdag:
Vi tager forslaget fra Githa Stübe om en forskønnelsesdag op på næste møde, og en evt.
dato.
Ad. 7: Fastelavn d. 14. februar:
Der er købt ind. Reb bliver hængt op. Spejderne kommer og hjælper til. Egely bager boller.
Under dette punkt meldte Erik og Kirsten Skou sig som hjælpere.
Ad. 8: Blad / Hjemmeside:
Mikael Husted (Ballerup Radio) og Erik Skou er blevet knyttet til bladet. Det betyder, som
man også kan se af bladet fra februar, at der sker en genopfriskning af ting for nye
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beboere. Et interview om området er lagt ud på hjemmesiden. Bladet vil spørge Erland fra
buen om at skrive om energibesparelser. Erik Skou efterlyste billeder og materiale fra
fortiden. Folderen kan også lægges ud på hjemmesiden. Ældreidrætten foregår alle
torsdage i Egebjerghallen fra kl. 14.30 – 16.00.
Under dette punkt kom Grethe fra Egebjerghaven tilstede. Man havde samme aften haft et
møde, hvor en person ansat i kommunen havde fortalt, at det var Fællesvirkets opgave at
rydde sne på området ved ”Dinoægget”. Den aftale har vi aldrig haft med kommunen, og vi
må derfor klart afvise. Vi tager det op med kommunen.
Ad. 9: Økonomi:
Der bliver flere og flere udgifter. Vi har ca. 30.000 i banken. Årsregnskabet forelægges ved
vort næste møde i marts.
Ad. 10: Næste Fællesvirkemøde:
Næste fællesvirkemøde bliver vort årsmøde: Onsdag d. 31. marts kl. 19.30 i
”Teglværket” Egebjergvang nr. 85.
Ad. 11: Eventuelt:
Egebjergklubben har udformet en folder om indretning af deres hus

Referent: Marie Juul Hansen
Skal med i mødet med Kommunen 25. feb.
Folder: Erik Skou som sammen med Lone Øhrberg har lavet et oplæg til en folder om vort
område fortalte, at en henvendelse til kommunen om hjælp til layout, ikke var positiv.
Kommunen vil ikke tilbyde gratis hjælp, men vil gerne trykke den mod betaling.
Vi tager det om folderen med til mødet med kommunen d. 25. feb. Det kan ikke være
rigtigt, at vi ingen hjælp kan få.

Flyttet til sener møde:
Ad. 6: Forskønnelsesdag:
Vi tager forslaget fra Githa Stübe om en forskønnelsesdag op på næste møde, og en evt.
dato.
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