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

Referat fra Fællesvirkets møde mandag d. 13. februar 2012 i Mosaikhuset
Mødt var: Egestrædet: Ole Andersen – Egeboderne: Søren Andersen – Egebjerggård:
Henning Wittus – Skotteparken: Lisbeth Kjærulff – Pyramidehusene: Hans Jacobi –
Søbrinken: Mia Dueholm og Elisabeth M. Møller – Vingebo: Kirsten Christiansen –
Egehøj: Jens Peter Sasserson – Egebjerggård III: Birte Passer – Egebjergtoften: Svend
Erik Brejninge – Gadehusene: Anne Reinert – FU: Marie Juul Hansen.
Afbud: Egebjerghaven: Grete Kristiansen.
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. november 2011
3. Meddelelser fra forretningsudvalget
4. Orientering om Egeblad og hjemmeside
5. Fastelavn
6. Formandsmøde
7. Orientering fra mødedeltagere
8. Forslag fra Anne Reinert vedr. Affaldsindsamling og Sommermarkedsdag i Egebjerg
bygade. Parkeringskampagne i Egebjerg bykvarter
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. 1: Valg af mødeleder og referent:
Mødeleder: Lisbeth Kjærulff – Referent: Marie Juul Hansen
Inden mødet startede fortalte Lisbeth lidt om sin boligafdeling. De har f. eks. fællesspisning
hver anden måned, som er et tilløbsstykke, hvor der tilmed er venteliste. Det foregår i deres
fælleshus, Mosaikhuset.
Ad. 2: Godkendelse af referat fra mødet d. 2. november 2011:
Der var under dette punkt en indsigelse om, hvorfor der er ikke var økonomi på dagsordenen.
Dette punkt kommer først på dagsordenen til vores repræsentantskabsmøde d. 28. marts.
Derefter blev referatet godkendt.
Ad. 3: Meddelelser fra forretningsudvalget:
Ole Andersen refererede fra mødet d. 2. februar med kommunen. Der er udarbejdet en
køreplan for den bevarende lokalplan, med et formøde begyndende i juni, senere workshop i
september, lokalplan til høring i januar 2013 og endelig vedtagelse juni 2013.. Der vil komme
en elementbeskrivelse af vort område, Hvad gør kommunen og hvad skal andre entreprenører
gøre. Der var også en diskussion om vore kunstværker, især om Kunstværket i Egebuen:
Cesars: ”Den hovedløse”, som skal tilbage til Louisiana. Der er også. Problemer med ”Fugl
Fønix”, som er forfaldet, og trænger til en renovering. Kommunen er pt. gået ind med tilsagn
om 50.000 kr. , men der er ikke taget endelig stilling til den endelige udgift til renovering. Læs
også Svend Brejninges indlæg i Egebladet om vedligeholdelsen af ”Fugl Fønix”.
Forespørgsler på mødet drejede sig især om trekanten ved Søfronten, med træer, som ser
forfærdelig ud, ligeså snerydning, under træerne. Parkeringsproblemer ved Netto, La Fiesta,
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Kryds og bollepladsen. Vi må diskutere, om vi skal have et vagtkorps, men det koster penge.
Der er også problemer med skiltningen i Skotteparken. Det er kun henstillingsskilte om at
køre langsomt. Anne R. foreslog at gå til politiet og kommunen eller få nogle trafikkyndige til
at hjælpe os.. Anne vil godt lede et udvalg bestående Birte Passer, Erik Skårup til at se på disse
ting. I øvrigt kan man læse om Kommunens møde med Fællesvirket og sager man har rejst fra
vores side i Egebladet fra februar måned, hvor Søren Andersen har beskrevet de fleste
områder.
Tisvilde højskole kommer på besøg i vort område d. 14. april, hvor Fællesvirket vil vise dem
rundt og fortælle om de forskellige kunstgenstande vi har..
Ad. 4: Orientering om Egeblad og hjemmeside:
Egebladet er udkommet her først i februar. Søren efterlyser flere, som vil skrive i bladet. Poul
Gustafsen skriver hver gang bladet udkommer. Søren meddelte, som der også står i bladet, at
Fællesvirkets initiativpræmier er givet til to handlende, nemlig Egebjergkiosken og Fru
Sølvsten. Søren mangler også stof til vores hjemmeside. Hvis der bliver begået indbrud i vort
område, vil S.A. gerne have det at vide, således at vi kan bringe det i bladet.
Ad. 5: Fastelavn:
I skrivende stund er fastelavn blevet afviklet med stor succes. Det Danske spejderkorps var
mødt talrigt frem, og var en medvirkende årsag til, at fastelavn i år blev en stor glæde,
forhåbentlig også for de børn og forældre, som deltog. Vi sender også en tak til Egely`s
personale, samt til vores kiosk, som solgte billetter. Det vil vi skrive om i næste Egeblad. Alle
billetter blev udsolgt..
Ad. 6: Formandsmøde:
I skrivende stund har vi fået en aftale med Egely, om at afholde formandsmødet der i Cafeen
Vi starter mødet med spisning kl. 17.30. Der vil blive serveret en middagsret samt en dessert,
kaffe + cognac. Derefter starter mødet om Fællesvirkets fremtid, hvor vi følger op på
seminaret fra 2009. Hvordan kommer vi videre. Samarbejdet med kommunen, Fællesvirkets
fond, Udvikling, bevarende lokalplan, med videre. Alle boligformænd + en repræsentant fra
bestyrelsen er velkommen. Der er deadline for tilmelding torsdag d. 8. marts til Ole Andersen.
Ad.7: Orientering fra mødedeltagerne:
 Gadehusene: har et hus til slag. Der sker snart noget på området ud mod stien til
skolen. Man har en aftale om snerydning sammen med Egebjergtoften.
 Egebjerggård III: Vejen i området er nu gjort i stand. Der har pt. ikke været syn og
regningen er ikke betalt
 Vingebo: har haft indbrud. Træer i området skal fældes. 2 andelsboliger til salg,
 Søbrinken: har haft 2 indbrud. Et vejtræ ved bebyggelsen hjælper med til at nedsætte
farten i området.
 Pyramidehusene: En beboer var mødt frem for at diskutere firmaet E-ON, som de og
andre boligforeninger modtager varme fra. Priserne er siden 2008 blevet tårnhøje. EON vil ikke diskutere deres prispolitik, trods adskillige klager. Beboere som får varme
fra Egebjergskolens LKV betaler kalorierne 80 % dyrere end hvis naturgassen blev
købt af HMN naturgas. Vi vil prøve at fremme Vestforbrændings overtagelse af
fjernvarmeleverancen fra E-ON. Kommentarer: Det bliver dyrt at slippe ud af
kontrakten med E-ON, men lad være med at forny kontrakten. Der er forslag om, at få
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kommunen til at gå ind i denne sag,og få åbnet en debat via ministeriet, og gøre det til
en Ballerup- Egebjerg sag.
Egerbjergtoften: En total renovering af ”Fugl Fønix” vil koste omkring ca. 250.000 kr.
Ifølge artiklen i Egebladet vil Kommunen bidrage med 50.000 kr. og Ballerup
Boligselskab med 150.000 kr. Restbeløbet på ca. 50.000 kr. skal beboerne betale, men
intet er afgjort endnu. Der er stadig ulovlig parkering på ”Kryds og bolle” pladsen
Egeboderne: Et ,hus, der har været til salg er nu blevet solgt. Boligforeningen har en
kontrakt om snerydning med et Værløse firma, og er godt tilfreds.
Egestrædet: har også Værløse snerydning og er tilfredse med det. Boligforeningen har
haft et møde med en arkitekt vedr. Glashusets tag. Det vil koste 700.000-800.000 kr, at
renovere taget.
Skotteparken: Der har været besigtigelse af vejen i området, men også uenighed om
prisen på fællesvejen i området vedr. Egebjerggård III, Skotteparken og Søbrinken. Der
er et ønske om et åbent natur fitness område i bydelen. Der er ingen tvivl om, at
kommunen pt. mangler penge, men det er måske muligt at søge fonde dertil.
Opfordring til at gå videre med sagen.
Egehøj: Trapperne i Egebjerghaven er nu renoveret.

Ad. 8: Affaldsindsamling – Sommermarkedsdag – Parkeringskampagne i Egebjerg
bykvarter;
Anne Reinert fra Gadehusene havde en opfordring fra Erland Petersen fra Egebuen om, at der
den 22 april; bliver en affaldsindsamlingsdag her i bydelen. Han vil opfordre alle beboere til at
melde sig, Fællesvirket støtter op om projektet, og vil gerne bidrage med et beløb til formålet.
Erland starter allerede sin indsamling d. 1. april, og hvis man vil deltage kan man melde sig til
Erland. Han bor: Egebjerg bygade 225 st. Erland vil også skrive om ordningen i Egebladet i
april. Sommermarkedsdag: Karina Sølvsten opfordrer til en markedsdag sammen med de
øvrige forretninger samt frivillige ca. d. 16. juni, hvor man eventuelt kan spærre et område af.
Det kræver selvfølgelig en polititilladelse. Fællesvirket bakker op. Parkeringskampagne i
Egebjerg bykvarter: Denne vil finde sted i måneder sep. okt. Der er udarbejdet forskellige
plancher om parkeringsproblemerne. M.v. Ole og Søren sender materialet ud til formændene,
Ad. 9: Næste møde:
Næste møde, som bliver et repræsentantskabsmøde med valg bliver onsdag d. 28.3. i
Teglværket.
Ad. 10: Eventuelt:
Lisbeth Kjærulff fra Skotteparken efterlyste Fællesvirkets vedtægter. Ole Andersen sørger for
dette.
Referent: Marie Juul Hansen

