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

Referat fra Fællesvirkets møde mandag den 6. juni 2011 i Glashuset.
Mødt var: Egeboderne: Søren Andersen – Egestrædet: Bent Andersen og Ole
Andersen – Egebjerghaven: Grete Kristiansen – Søbrinken: Elisabeth Mærsk-Møller
og Mia Dueholm – Egebjergtoften: Svend- Erik Bregninge – Søfronten: Gita Stybe –
FU: Marie Juul Hansen.
Afbud: Egebjerggård III: Birte Passer – Gadehusene: Erik Skou – Vingebo: Ely
Larsen – Egebjerggård: Henning Wittus.
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra forretningsudvalget
4. Orientering om Egebladet og hjemmeside
5. Samarbejdet med kommunen. Referatet herfra er medsendt indkaldelsen.
6. Sankt Hans
7. Orientering fra mødedeltagerne
8. Næste møde
9. Eventuelt
Ad. 1: Valg af mødeleder og referent:
Mødeleder: Bent Andersen fra Egestrædet – Referent: Marie Juul Hansen fra FU.
Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
Ad. 3: Meddelelser fra forretningsudvalget:
SSP- samarbejdet har været godt indtil nu. Men nu ønsker man en ny struktur, som
indebærer, at professionelle skal overtage arbejdet. Det har kommunen bestemt. Vi
almindelige kan kun komme ind med ad hoc arbejder. Vi er utilfredse med denne nye
ordning. Vi vil tage problematikken op med kommunen ved det næste halvårsmøde i
november. Vi skriver til kommunen forinden og tager sagen op i Egebladet.
Fru Sølvsten (butik indehaver) har taget initiativ til en torvedag sammen med
Frisørsalonen, kiosken og Pizzeriaet, som foregår d. 18. juni fra kl. 10 – 16. I skrivende
stund er hængt plakater op om det.
Ad. 4: Orientering om Egeblad og hjemmeside:
I skrivende stund er Egebladet for juni måned udkommet og fordelt. Søren har haft samme
problemer med hjemmesiden som sidste gang, men nu skulle det fremover fungere, da
Søren har fået et nyt back- up program.
Ad. 5: Samarbejdet med kommunen:
Ole Andersen og Henning Wittus deltog i mødet den 12. maj med kommunen. Herfra
foreligger der et referat, som er medsendt sammen med indkaldelsen til dette møde. Vi
foreslår kommunen, at det næste halvårsmøde bliver den 10. november.
Elisabeth fra Søbrinken spurgte i den anledning om bjørneklo i området, som hun mente
der var. Hvis man opdager bjørneklo, kan man dels rette henvendelse til ”de grønne
fingre” eller på kommunens hjemmeside Borgerindberetning
http://gis.ballerup.dk/webgis/ , hvor der er en ”giv os et praj” funktion, og der melde ind om
bjørneklo
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Ad. 6: Sankt Hans:
Søndag d. 19. juni mødes man på festpladsen kl. 13.00, hvor der i samlet tages i skoven
for at samle brænde til bålet. Heksen til bålet bliver ligesom sidste år leveret af
bofællesskabet. Båltale ved Mette Frederiksen. Borde og stole samt telt bliver leveret af
Kim Lander- gruppen. Øl anlæg skaffes af Egestrædet. Spejderne har endnu ikke svaret
på Sørens henvendelser, så vi mangler folk på selve dagen til opsætning af telte m.m.
Sankt Hans dag startes der på festpladsen kl. 15.00.
Ad. 7. Orientering fra mødedeltagerne:
Søbrinken: har haft generalforsamling. Hans Chr. Nielsen er gået ud af bestyrelsen. Mia
Dueholm er indvalgt i stedet. Mange vil gerne have udskiftet deres gasfyr, som er 15 år
gamle. Der har været problemer med parkeringspladserne. Andre parkerer der, selv om de
er private. Der bliver et møde i vejlavet til efteråret sammen med Skotteparken vedr.
renovation af den private fællesvej.
Egestrædet: Ole meddelte, at Ole Riise fra Hjortekilen har trukket sig fra bestyrelsen. I
stedet er Jon Vadmand valgt ind. Egestrædet har også vejproblemer.
Egebjerghaven: Hækken ved containergården er fjernet. Nye lamper er sat op. Hækken
ved Netto ud mod Egebjergvej er man ikke enige om skal fjernes. Skurene bag ved Netto
bliver ofte brugt af unge mennesker, som samles der. En ide om at kunne bruge
Fælleshuset til dette formål, vil man arbejde videre på. Evt. indhente dessiner fra klubben
om dette initiativ.
Søfronten: Er nu ved at finde deres ben som ejerboliger. De har stadig vrøvl med høj
musik fra et nærliggende fælleshus.
Egebjergtoften: Fugl Føniks trænger til en renovation. Svend Erik Bregninge har skrevet
et indlæg i Egebladet om, at der er indledt forhandlinger med kommunen om fordeling af
udgifter til istandsættelse af kunstværket. Man venter spændt på en afgørelse af udfaldet.
Egeboderne: Det udvidede hus er nu en kendsgerning og en succes. Der er indgået en
aftale om nye fyr. Revner i husene er nu udbedret.
Ad. 8: Næste møde:
Næste møde bliver: Onsdag den 17. August 2011 kl. 19.30
Ad. 9: Eventuelt:
Der var et spørgsmål oppe om, vi har kræfter til sammen med det gamle Egebjerg, at
afholde et familiemarked uden SSP’s medvirken. Vi vil gerne have en tilbagemelding fra
boligafd. Det tages op senere.

Referent: Marie Juul Hansen

