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EGEBJERGBLADET indtil sommeren 2007 ;

Deadline onsdag den 18. april, omdeles 28.-29. april
Deadline onsdag den 16. maj, omdeles 26'-27 . maj
Deadline onsdag den 20. juni, omdeles 30juni-1. juli.

lntet EGEBJERGBLAD i juli.

Forsidens pdsketegning er udfort af
Kirsten Seeberg

Beboerannoncer

15 tommer skerm (vist nok)
kan afhentes for et ringe belob.
Gi' et bud pi tlf.:4497 2421.

Stor troldhassel-gren
Selges for 50 kr.
Ring: 4497 2421, Jappe.

Stuebirk
Kempe stuebirk, godt2 meter hoj,
kan afhentes gratis.
Henv. t i l  Lene pitlf.2880 3118

Afhentnin g af haveaffald
starter igen i uge 14 - det vil sige 2. april.

Der fortsettes i de lige uger (samme dato som
genbrug). Der er lidt usikkerhed, idet 2. apnl er
dagen efter Palmesondag.

I N V I T A T I O N !

Da jeg snart runder et skarpt hjorne af mit liv,
inviteres Du/I herved til at besoge mig ved en

Piske-Brunch
2. Piskedag den 9. april kt. 10.30

i Egebjerg Fdleshus.

Der er begrenset plads, si jeg har brug for
tilmelding senest tirsdag den 3. april.

Med venlig hilsen

Hans Christensen
I q+gt 6048.
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filandag den 2. april:
Blomsfervennerne

lsrdag den 14. april:
Sportsklubben

Torsdog den 19. april:
Qeneralforsanlfug i Sko6o

brdag den 21. april:
Egebjergklubben

Torsdag den 26. april:
Qeneralformnlhg i Pilehoi

Fredag den 27. april:
Billardklubben

Onsdag den 23. nqi:
Qenera lforsan ling i igesda t



OLSMAGNING
i TorsdagsTrref
12. apri l20:00

Kom og hor om og smag pi
forskellen pi en Pilsner, en Ale,
en Stout, enLageral, en Klostersl.
Brygmester Thomas Paludan-
Miiller vil torsdag den12. april kl.
20 i Egebjergklubben fortelle om
de forskellige olsorter, og hvordan
de er blevet til. Der vil vrere

Egebjergklubben
APM/-

Raffineret skovsvineri skal stoppes

Lrserens navn er redaktionen bekendt, men hun beder om at blive prresenteret som en "skovg&st".

red

smagsprove af 8-10 forskellige ol
samt en lille smagskonkurrence.
Foredraget og smagningen varer
godt2 timer og koster 50 kr. for
Egebjergs borgere og 100 kr. for
udefra kommende. Grundet ind-
kob af speciel sl er tilmelding
nodvendig til Anders Paludan-
Miiller, email:
danmuller@mail.tete.dk eller
telefon 4465 0880 eller mobil
4015 r24s.

Betaling ved indgangen.
Tilmeldelse helst inden piske.
Der er begrrnset plads, si fsrst-
til-molle-princippet gelder.
Foruden at virke som brygmester
pi Carlsberg er Thomas ogsi
gresteunderviser pi Brygger-
hojskolen for kommende bryg-
mestre samt ved specialkurser for
olentusiaster. Vi er derfor sikre p6,
at han kan forklare sllets hemme-
ligheder, si selv vi kan forstt det.

Vi udfsrer alle former for
tsmrer- og snedkerarbeide

Uforbindende tilbud gives
a Vinduesudskiftning
O Udskiftning af termoruder
a Udbedring af svampeskader
a Tilbygninger
a Tagrenovering
a Gulve
a Kskkener

Paremosevej 29
2750 Ballerup

44 65 68 23
Bil: 40 13 62 93
Fax'. 44 66 68 24

Gar noqet for diq selv -
Zoneterapi ityrker og' forebyg ger

Zoneterapi kan have qavnliq effekt pi
en rekke biiJe psykiske og fysiske tilstande:

- Betandelse og forkolelser
- Stress
- Smerte i muskler og led
- Allergi
- Mave- og fordojelsesproblemer
- Hovedpine
- 0g meget mere

Men mange benytter ogsA zoneterapi for almindelig velvare.

Ring for tidsbestilling pA 44 65 90 04 eller 22 82 85 04. leg ser frem til at byde dig velkommen
Med venlig hilsen Carin Simonsen - Pilehojvej 2S -7CD zoneterapeut (tidligere FDZ)



BALI.ERI'P DYREIftINIK
Ved dydegemc Lis lhrtnann 6 Carsten Holm Pele|spn

Egebjergvej 84, Tlf.: 44 65 ?7 ??

KIRURGISK(rcMEDICINSK
BE}IANDLING AF MIITIDRB IIUSDYR
LA BORATORTEDIAGNOSTIK
RE'NTGENDIAGNOSTIK
SCANNING AT DR,€GTTGHEDER

Telefontid daglig bedet 8.m-9.00
Konsgltation ef ter af tale
Forhandling af hescription Diet,
9cience Plan" Elkanuba
Specifik samt Umited Diet efter beatilling

FASTELAVI\
VAR MIT NAVI\...

Egebjergklubben var flot pyntet
med masker, fastelavnskatte og
-tander, da hekse, ninjakempere,
skildpadder, spidermen, pirater,
rebler, hunde, bamser, prinsesser
og mange flere spendende ud-
khdninger kom for at sl6 katten
aftsnden.
Egebjergklubbens bestyrelse og
arrangementsudvalg var o gsi
kledt ud - miske troede de, at de
kunne vere med i udvrelgelsen af
bedst udkledt?
Det var sjovt at se de smi sl6 kat-
ten af tsnden. Nogle turde kun sli,
hvis mor, far eller en stsrre ss-
skende holdt dem i handen. Andre
gik til den med brask og bram.
Nir de 4 ir er passeret, sA kan og
vil man selv, og si gir det hurtigt
med at fb sl8et tsnden ned.

Folgende ktrn nu i et helt 6r smyk-
ke sig med titlen som hhv.:

Kattedronning og kattekonge

2 - 4 d r
Ida Kromann

Magnus Andersen

5 - 9 d r
Monique Maria Sorensen

Jonas Kromann

I 0 - 1 5 d r
Amanda Weile

Kenneth Wollesen

Piger/Damer
Anja Markussen,

som tilkrempede sig begge titler

Drenge/mend
Leif Godsk

Eskil Sorensen

Bedst udkladte pige og dreng

Det var utroligt svert at vrelge, for
alle var flot udkledt, men resulta-
tet blev stuepigen Caroline Weile
og Tobias Boll, som var en flot
indianer med (nesten) rigtige pile.

Eftersnak

Jeg talte med nogle af de med-
folgende voksne, som udtrykte
stor ros til arrangementet, og de
ville helt sikkert komme til neste
ar.

Anita Msrk

FRISOREN
FOR HELE
FAMILIEN

FrisOr EGESAXEN
Egpbfcrgvel 72 - 275|' 8.[crup - 44 64 62 a2

FL}I'TEVOGNEN.DK

GRATIS
uforpligtende tilbud gives for
p rivat-/e rhvervsf lytni nge r

Salg af flyttekasser
Mobil20 32 03 34

E-mail:
Fran k@Flyttevog nen. DK

Udbakken 49

G.P. Ollefyrsseruice ApS
Aut. VVS-|nstallatsr
Total entreprlse

r Medlem af OSS
servicevagt i
fyringsperioden
1-10- 30-4

. Hovedeftersyn

.Beparationer I t

:[n'-fr1ff'-",'"?a'atid,ar: V
o Olielanke
.  Kedler
. Varmtva ndabcholder
. Girkulationspumper U
. Danloss Termostatvenlilel
. Nat-tlag sankning
. Sanitet S
4497 27 77
Tilbud og oversleg uden forbindende
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Under oprydning dukkede
denne gamle kobmandsreg-
ning op fra kobmand A. Bur-
gaard, "Kabmandsgilrden",

EgebjergvejT0. Han var den
fsrste kobmand pA stedet
(hjornet af Egebjergvej og
Agesdalsvej) og etablerede
forretningen 1 953-54. Omkring
1960 solgte Burgaard forret-
ningen til R. Bjerg Lauritsen,
hvis mand , Barge, blev den
legendariske og hyggelige
kobmand. Det udviklede sig til
et "kultursted", der nappe
passede alle, og i 1974 solgte
de forretningen.

Den nye ejer, Mogens Jorgen-
sen, etablerede sd en slagter-
forretning pi stedet. Den fik
kun en tre-6rig levetid, og i
1977 drejede de noglen om
d6r, og hermed var forret-
ningslivet slut pA dette hjorne.

Men tilbage til den gamle reg-
ning med de historisk mor-
somme priser. Desverre er
den ikke dateret; men den mA
vare 50-52 Ar gammel. Den er
udstedt til fru Johansen
(Johansson), min mor, og jeg
tyder den som falger:

10 Tuborg 8,30 kr.
6 Hof 4,98 kr.

4 gl. Carlsberg 3,32 kr.
2 hele hvidtsl 1,10 kr.
2 Garlsberg portere 2,60 kr.
2 citronvand 0,60 kr.
2 appelsinvand 0,76 kr.
1 Majami 0,38 kr.
3 pund kartofler 0,75 kr.
1 pund salt 0,15 kr.
Tzpund kartoffelmel 0,35 kr.
5 liter petroleum 2,00 kr.
1 liter eddike 0,54 kr.
2 halve hvidtsl 0,66 kr.

Et nostalgisk tilbageblik, der
kan fA 6n til at filosofere over
prisernes udvikling

Per W. Johansson
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Nyt byggeri
pi Egebjerg Bygade

Firmaet Cenergia er et ridgivende
ingeniorfirma, hvis arbej dsomride
er projektudvikling og energi-
udvikling. Firmaet har vreret rid-
givende for adskillige byggerier i
det ny Egebjerg.

Til december har firmaet ingen
lokaler og vil derfor bygge nyt
over for Tirnssen pi parkerings-
pladsen v ed P izza forretningen.
Det planlagte byggeri er et lav-
energihus med bide solvarme-
anlreg og solceller til strom. Man
regner med, at 60% af brugsvan-
det skal opvannes via solenergi,
og varmeprisen for en lejlighed pi
lidt over 100 m2 bliver under 200
kr.pr mined. Firmaet skal selv
have stueetagen pi et par hundre-
de kvadratmeter til deres kontorer
mv.

Selve huset bliver ph2% etager
(som hos Pizza), og oven pi kon-
toret indrettes 4 ejerlejligheder i
halvandet plan pi hver 105 m2
med terrasse ud mod ssen.

Prisen bliver 3,5 mio kr. Bygge-
riet forventes at starte til maj og at
sti ferdigt til december.

Finn J.
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EJENDOMSSERVICE
All I blikkenslagu{ VUS-rrbride

TlbluttotW+ /A

ll;ff*fi'",V
44 98 40 28

Bit 23 20 48 98
Syvendehusvej 3o. 2750 Ballerup

rlzn %r- Lyd - Lys - $tote - Borde - Scrvice - Tett -
- 0J - serverings p"rsonata - Hoppcborg -

srlr.Lander€ruppcri-dk / Priser €a inet. frois

I alt: 26,49 kr.



FALLESHUSETS GENERALFORSAMLING den 22. februar 2007

Formandens beretnine for 2006

Lokalerne

Af skonomiske irsager har vi ikke foretaget nogle
vesentlige istandsrettelser og nyanskaffelser, dog
har vi fiiet en skraberist i indgangspartiet. Vi har
ogsi anskaffet en brugt PC- projektor, som for et
mindre belsb kan lejes - men n&rnere om det i det
blad, der netop udkommer i disse dage. Heldigvis
sponsorerede Egebj ergklubben istandsrttelse af
direktionsstolene - sivel ombetrrekning som maling
til armlrenene. Vi fik lokket Ole Bech til at male
disse armlen, og han kom pi kraftigt overarbejde
med dette.
Med hensyn til vedligeholdelse har gulvene ffiet den
store omgang med afrensning og boning i juli og B-
lokalet igen i december. Desuden mitte vi igen male
toiletterne, da 6n eller flere ubetrenksomme personer
havde tegnet pi veggene. Dsrene til toiletteme blev
repareret af kommunen.
Den irlige Store Rengoringsdag fandt i 6r sted den
1. oktober. Vi havde som sedvanligt kontaktet alle
interesseforeningeme (altsi brugerne), og deltagel-
sen var meget flot. Alle foreningerne modte op med
1-2 personer, si vi fik hurtigt noget fra handen. Pi
grund afden store deltagelse var der ogsi tid til at fb
renset grasset og parkerings-pladsen. Og efter den
obligatoriske frokost kunne alle gi hjem, tilfredse
med dagens gerning. Vi havde faktisk flyttet dagen
fra forir til efterfrr, og miske var det ogsi medvir-
kende til den store opbakning. Oktober er jo ikke
ligefrem havetid.

Varmeregningen

Som meddelt ved sidste generalforsamling havde
kommunen overhovedet ikke styr pi vores elreg-
ning for 2005. Vi mitte forkaste en ene regning efter
den anden, og pe et tidspunkt sendte de en opgorel-
se, hvor der var fratrukket lidt over 13.000 kr. som
verende betalt a conto. Vi havde pi intet tidspunkt
betalt noget som helst a conto. Vi kunne selvfolgelig
bare lade som ingenting, men valgte at spille med
ibne kort over for kommunen.
Ellers havde vi veret i ond tro og skulle si hensette
belsbet i 5 &r som en geld. Kort sagt endte elreg-
ningen ph25.570 kr. Lidt mindre end forventet, men
til gengeld blev vi si ved den lejlighed ikke opkrre-
vet for forbrug af gas i november/december 2005.

Da jeg lobende aflaser vores el- og gasmilere, kunne
jeg ogsi se, at den elregning, der kom for ca. I maned
siden for hret2006, heller ikke var korrekt. Og da jeg
samtidig spurgte til vores gasregning, blev der rigtig
panik, for ejendomsadministrationen havde slet ikke
styr p6, at vi havde fret gas indlagt. Det hele resulte-
rede i, at jeg bad om et mode, si i tirsdags var for-
manden for Egebjergklubben og jeg s6 til msde med
chefen for aftlelingen og et par stykker til. I ar accep-
terede de at bruge mine aflresningstal som grundlag for
vores regninger, hvilket de al&ig har villet farPh
grundlag af disse aflasninger har vi en kraftig formod-
ning om, at vores samlede forbrugsafgifter for 2006
samt gas i nov./dec. i 2005 havner lige under de
30.000 kr., vi havde afsat, men lad os nu se regningen
fsrst.

Okonomi i swigt

Vi vil meget gerne foretage nogle investeringer, si
huset kan blive mere attraktivt. Renovering af loftet
stir stadig hajtph snskesedlen. Vi satte interesse-
foreningernes leje op pr. l. april 2006 og foreslog
grundejerforeningerne, at de skulle spytte i kassen
med 50 kr. pr. parcel, en stigning p&25 kr. (alts&
tilbage tiI2002 niveau). Det var grundejerforening-
erne stort set villige til, men sidan skulle det ikke
vrere. Under mit feriefravm i 14 dage havde udefra-
kommende forpunet dette, si belsbet endte pi 40 kr.
pr. parcel. Og dette belsb er desvrerre fastlist ogsi
for 2007 . Imidlertid havde flere grundejerforeninger
allerede bevilget og betalt 50 kr., si det var faktisk
noget verre rod.
Da der siledes stadig var lawande i kassen, var vi
nodsaget til at varsle lejeforhojelse for private lejere
fra l. januar i ir. F.eks er lejen for en lardagnu he-
vet med 200 kr. og koster nu 1500 kr. Men vi er sta-
dig konkurrencedygtige med andre steder i Ballerup
Kommune.

Hiemmeside

2006 var si det 6r, hvor vi fik vores hjemmeside op at
st& med Henrik Jensens store hjrelp. Nu kan man pi
www.egebj ergfaelleshus.dk lese alt om lokalernes
indretning og se billeder af samme. Man kan ogsi se
en inventarliste og se, hvomir lokalerne er ledige.
Man kan printe en lejekontrakt ud, som si skal
afleveres om torsdagen til tilsynsfsrende, altsi



William. Det er si senere blevet udvidet, sA man
ogsi kan reservere direkte pi nettet i ferietiden,
men kun der.

Til sidst vil jeg geme takke Egebjergklubben for
den rare gave i form af istandsettelse af direkti-
onsstolene. Tak til interesseforeningerne for assi-
stance ved Store Rengoringsdag og tak for til-
skuddene fra grundejerforeningerne. Meget stor
tak til Henrik, fordi han tog sig tid til at ft vores
hjemmeside op at sti og til Ole for maling af sto-
lene. Sidst men ikke mindst tak til den owige
bestyrelse for samarbejdet i f,rets lsb. En speciel
tak til Lis Folke, som nu udtrreder af bestyrelsen
efter 5 6r. Heldigvis har Lis tilbudt at fortsette
som web-master, og det er vi meget glade for.

Punkt I - Valg af dirigent
Hans Ostergaard blev valgt til
dirigent.

Punkt2-Beretningfra
Frelleshuset v I Jan Tegner
Se serskilt artikel pi modsaffe
side.
Debat om eventuel rygepolitik.
Emnet tages op pi neste besty-
relsesmsde.

Punkt3-Regnskabfor
f,'relleshuset v/Thomas Seeberg
Thomas gennemgik regnskabets
nagletal, og regnskabet blev
godkendt. Derefter fulgte en
livlig debat bl.a. om stsrrelsen af
grundej erforeningemes tilskud.
Der blev opfordret til, at emnet
kommer pi ved nreste msde i
Fellesudvalget, siledes at grund-
ejerforeningerne kan tage hojde
for det i deres budget. Flere men-
te, at der er villighed til et stsrre
bidrag hos mange grundejere.
Maske kan Egebjergklubben sti
for en del afvedligeholdelse?
Velvilje fra formand Lone
Tegner, som ogsi gjorde klart, at
alle grundej erforeningeme skal
hjelpe!
Bred enighed om, at huset
trenger til renovering af loft,

Referat fra Frelleshusets generalfo rsamlin g 22.02.2007

lamper, vegge; der kom et snske
om hynder pi stolene.
Bestyrelsen arbejder pi sagen.
Kan vi skaffe lokal hjrelp, si
arbejdet kan gores billigst muligt?
Kan vi optage lan?
Der bsr laves en helhedslosning.
Erik Hagen forklarede om sin id6
til, hvordan loftet ville kunne for-
sksnnes eller afblrendes, hvordan
der ville kunne etableres/monteres
et skinnesystem, hvori nye spots
kunne opsrettes og flyttes rundt, si
de ville passe til enhver bord-
opstilling.
Der blev spurgt til, hvor mange
udlejninger der kommer fra Fel-
lesvirket. Kassereren oplyste,
at25oh - 33% af udlejningeme
kommer udefra. Alle betaler sam-
me lejepris.
Budgettet blev vedtaget, inklusive
hensrettelse af kr. 15.000 til stsrre
vedligeholdelse.

Punkt 4 - Indkomne forslag
Bestyrelsen snskede indfsrelse af
tilskud pe k. 800 til telefon/IT til
formanden og kassereren.
Vedtaget.

Punkt 5 - valg af bestyrelse
Lis Folke onskede at stoppe efter
fem dr i bestyrelsen. Karen Heide

var villig til valg. Den nye besty-
relse bestar afJan Tegner,
Thomas Seeberg, Karen Heide,
William Bienegaard, Bjorn
Kraglund og Erik Hagen.
Lis Folke fortsrtter som web-
master.

Punkt 6 - Valg af 2 revisorer
og revisorsuppleant
Jytte Kraglund og Andreas Abitz
blev genvalgt som revisorer. Lene
Jensen blev genvalgt som revisor-
suppleant.

Punkt 7 - Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for
en god og myndig ledelse af gene-
ralforsamlingen.

Referent: Lis Folke

Kj*i'.snrns
Asger Bak Thomsen
Egebjergtoft en 75. 2750 Ballerup
Tlf.:26 65 6200



. Egebjergklubben
Referat fra generalforsamling den 22. februar 2007

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Hans @stergaard blev valgt og konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2 - Formandens beretning
Arets arrangementer - Fastelavn, Sct. Hans, banko
samt julehygge - havde alle haft stor tilslutning, hvilket
kassereren ogs8 havde veret glad for. Bent Krauses
lokalt inspirerede julehistorie kan leses pE
www.egebjergklu bben.d k

Udover de faste arrangementer havde Egebjergklubben
ogs8 haft et kursus i 1. hjelp i samarbejde med Bered-
skabsstyrelsen. Der var blevet arbejdet for at oprette et
ekstrakursus mSlrettet til unge, der skal tage korekort,
men det m8tte opgives, da styrelsen meddelte, at
Egebjergklubbens kvote var opbrugt med det forste
kursus.

TorsdagsTref sorgede ogs8 i 2006 for et pent over-
skud. Onsket er stadig, at flere vil sl5 sig ned, f.eks. i
forbindelse med leje af klubben og de dertil horende
aktiviteter. Bestyrelsen arbejder med forskellige ini-
tiativer for at tiltrekke flere interesserede.

I oktober-nummeret af Egebjergbladet var indlagt et
sporgeskema, som man bad den enkelte husstand ud-
fylde og aflevere. Svarprocenten p3 5,1olo var meget
skuffende. De indkomne forslag er nu ved at blive ana-
lyseret og vil st vidt muligt blive udfgrt.

Et privat brev, der ved en fejltagelse var kommet i Ege-
bjergbladet, signalerede, at der stadig var problemer
Egebjergklubben og Fellesvirket imellem. Dette er ab-
solut ikke tilfeldet.

Formanden sluttede af med at takke alle, der stotter
klubben okonomisk, giver en hjelpende h8nd ved ar-
rangementer, Egebjerg Grillen for hjelp ved billetsalg til
diverse arrangementer samt Flemming Adrian for
billeder til op-lagstavlen. Der var ogs8 en tak til Erik
Hagen, som desverre treder ud af bladudvalget, samt
tak til Thomas Seeberg, fordi han med kort varsel til-
trSdte som ny redaktsr af Egebjergbladet'

Pkt. 3 - Kassererens beretning
Der var ingen sporgsmSl eller kommentarer til beret-
ningen, som de ca. 35 fremmodte godkendte med ap-
plaus.

Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et pent
overskud. Regnskabet blev godkendt uden bemark-
ninger.

Pkt.4 -  Forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag; men besty-
relsen foreslog, at der bliver indfort telefonpenge m.v.
til formand og kasserer til dakning af telefon- og
korselsudgifter. Det blev vedtaget, at hver modtager
800 kr.

Pkt. 5 - Valg til.bestyrelsen

Lene Jensen og Bjorn Kraglund havde onsket at trede
ud af bestyrelsen, men ville godt fortsatte som sup-
pleanter.

Folgende blev valgt:

Bestyrelse:

Suppleanter:

Revisorer:

Revisorsuppleant:

Pkt. 6 - Eventuelt

Lone Tegner (genvalg)
Ul la Houe (genvalg)
Thomas Seeberg (nyvalg)
Henrik Jensen (nyvalg).

Finn Jappe (genvalg)
Ib Msrk (genvalg)
Bjorn Kraglund (nyvalg)
Lene Jensen (nyvalg).

Lis Folke Christensen (genvalg)
Andreas Abitz (genvalg).

Jytte Kraglund (genvalg).

Der var intet under dette punkt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen ca. kl' 20.45
med at takke for god ro og orden.

Ib Msrk (referent)

Savner du spandin$ i
tilvarelsen?
Kob dig en revolver' og
meld dig ind iforenin$en
"Trat nye menneskero ffr

Thndlagerne i "Det store Ringvejs,o*ds"
(over Netto og JYske Bank)

Ti:vxlte.gebehantlling et en til lidssag.. !

Tbndklinikkenv'
Marianne Lundhery

Ilerlev Ringvej 2C' l. sal

Ringog bcstilrid d 44947$10,
dagligl tnellefi kl. 8.00-16.9)

Tand Tillid Tryghed

Dit velbefindende ligger os meget pi sinda
Derfor byder vi pi:

r Professionol cg afsl4pct r timertefri behandling
atmosfpre. r Altid l-vldestgorende

r God kommunikation. og kompetent fo*laring

r Behaldlingaf pidirre mulighederfor

tandlegeekrak. behandling.

Klinikkcn modtager nye patienter



EGEBJERGKLUBBENS BESTYRELSE 2OO7 _ 2OO8

:ormand

-one Tegner Hansen
)yndsagervej 6
1497 5943 Mobil: 2264 1263

Vin
Ad-hoc egner. hansen@get2net.dk

(asserer

Jlla Houe
)ilehojvej 35
+468 6468 Mobil:6022 5539

Ad-hoc nortulla@ofir.dk

Sekretar

'lenrik Jensen
)eremosevej 26
1466 1984 Mobil: 60171953

Hjemme-
side

r@henrikjensen.dk

Vledlem

\nders Paludan-MUller
igebjergvej 75A
1465 0880 Mobil:4015 1245

Arr.-udv.
Janmuller@mail.tele.dk

\tledlem

forn lshoi
igebjergvej 102
1466 1638 Mobil:2545 3129

AlNand

oern-ishoei@vip.cybercity.dk

Vledlem

ter Groth-Andersen
Syvendehusvej20
+444 2957 Mobil: 2578 2957

Distribution FOTO
Ad-hoc rer@groth-andersen. com

Vledlem

fhomas Seeberg
raremosevej 9
$465 1391 Mobil: 4150 6633

Blad-
redaktsr :seeberg@get2net.dk

Vledlem

lVilliam Bierregaard
reremosevej 37
1497 0037 Mobil: 2021 8037

Arr.-udv.
Depot

V,ryNLOSE BYGGECENTER
SKIFTER EJER den 1. april

Erik Larsen grundlagde byggecentret i 1973,
og Jorgen Hyttel kom til for 15 6r siden.

Den nye ejer er Henning Andersen, der faktisk
tidligeretrar veret ansat i firmaet. Han vil drive
firmaet videre i samme stil som nu og samtidig
tilfare nye varer til sortimentet.

Erik Larsen gir pi efterlon, og Jorgen Hyttel
soger nye udfordringer.

Tak til bide Erik og Jorgen for samarbejdet
igennem mange 6r og velkommen til Henning.

Red.

Hvad rager def den
son er sikker pii sit,
om resfen af verden
er ude af trrt?

KU,IABEL

Syvendehusvef 42 L

Iivalitets klip for hele farnilien
Y/ ltrrtlruirn -l-xl lligun

Tid efter attat.\O
Tlf.: 44 65 48 87 \

$L- Mutiissrvice
Vedliqeholdelse af

hus oqlave med mere
- Ring for tilbud -

Slig Ljunggren
Mobil 26 19 35 95

Pilehejvej 15 2750 - Ballerup

*(



GENERALFORSAMLINGEN I
EGEBJERG SPORTSKLUB

aftroldtes den 8.3.2007 i Frelleshuset
med Ib Msrk som dirigent.

Dette er et resum6; referatet i sin helhed kan ses
www. e gebj eresportsklub. dk

pa

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Den indeholdt blandt andet

at vi har haft en ret pen medlemsfremgffig, hvoraf opstarten af
indendsrsfodbold i december har en pren andel,

at sidstnevnte primrert er Arne Pors' fortjeneste,
at det for foreningens vedkommende skete ved anvendelse af

kommunens nye kulturportal, hvor vi nu online kan reservere
ledige haltimer,

zt medlemmer med ca. 10 dages varsel vil kunne fb reserveret ledige
timer i hallen - se www.ballerup-kultur.dk - via sekret€ren,

at det er lidt svert at ffi spillere til de sene hverdagstimer, 22.00-
23.00, i hallen,

at vi kunne bruge mange flere substitutter (se hjemmesiden),
at hjemmesiden bruges af medlemmerne med hensyn til aflysninger

m.v., og den har medvirket til tilgangen af nye medlemmer; disse
ftr nu banetimer med kort varsel, og tilmeldingen sker oftest via
email,

at vi i 6r kun har haft fr aflysninger i hallen,
at vi meget gerne vil have mange flere medlemmers email-adresser;

det sparer penge og reducerer bestyrelsens arbejde; og vi kan
udsende eventuelle hastemeddelelser ad den vej.

Regnskabet blev ligeledes godkendt. Medlemstilgangen er tydeligt
afspejlet i de stigende indtregter. Bestyrelsen forklarede pi fore-
sporgsel indholdet af enkelte poster n&nnere.

f .

Budgettet og forslaget om uendret kontingent blev ligeledes ved-
taget.

Valgene blev genvalg over hele linien. Under pkt. Eventuelt blev der
fra forsamlingen givet udtryk for stor anerkendelse til bestyrelsen for
et formidabelt arbejde i det forlsbne flr.

Derefter var der som srdvanlig lidt mad og drikke.
Henrik

Efter redakfionens slufning:

6run dej e rfo ren ingen Ege bj e rg / und
Syd afholdf generalforsamling den
22. marts 2006.
Referatet kan ses pi www.egebjerglund-s.tfulk

Egebjerg Sportsklub
Sresonafslutning

Traditionen tro aftrolder vi mod
vintersesonens slutning en bad-
mintonturnering med efterfolg-
ende fest.

Det bliver i 6r den 14. april!

Medlemmeme ffir indbydelse
tilsendt, men hold oje med
www. e se bj er gsportsklub. dk
Der kan komme tilfojelser eller
endringer, efterhinden som vi fbr
det planlagt.

Turneringen piregnes at starte
kl. 14:00 og slutte senest kl.
l7:00. Turneringsformen vil blive
afgjort, nir vi kender deltageran-
tallet.

Festen pfiregnes at starte kl.
l8:30; der bliver serveret et godt
miltid mad og dertil hsrende
drikkevarer. Vi har tradition for
gode fester! !

Du kan som srdvanlig ringe til
en i bestyrelsen eller skrive til
po st@e gebj eresportsklub. dk

M er m:fllrettede mrglere, der gir efter det
bedste salgsresultat ftr dig.

DanB olig B allerup/Smorum
STATSAI'T. EJD.MGL. FOI.JG TARSEN & HENRIK DREYER A/S
CENTRUMGADEN 14' 2750 BALLERUP
RING: tl4 97 91 26'FM4497 91 34

DanSol ig

Henrik



Palle og Nordisk Film

I mange ir boede Palle pi Ryd-
toften i et hus, han selv havde
bygget. Der var Gildestue, Pool og
god plads.

Men i sommeren 2006 blev det
byttet til et hus i Hammelev mel-
lem Vojens og Haderslev. Det var
n&nnere hustru Lones bom.

Palle er nok den mand i landet,
som kender mest til produktio-
nerne fraNordisk Film:
Lykkehjulet, Babettes Gestebud,
Olsen Banden, Sli fsrst Frede,
Huset pi Christianshavn og man-
ge andre - ikke mindst Matador.

Palle fortreller, at det meste af
de viste klip var fup. Dekoratio-
nerne var afPalle og andre bygget
piNordisk Film eller var filmet
on location, der var tilrettet med
maling osv.

Palle var faktisk fodt ind i job-
bet som dekorationsmaler.
Hans far var hos Nordisk Film i
37 er, og far og son tjente til-
sarnmen filmen i75 Fr.

Palle fortreller, at skonomien
hos Nordisk Film ikke var si god.
Men si kom "Matador" og redde-
de det hele.

Serien blev den stsrste succes i
dansk fernsyns historie, og den
blev vist pi mange fiemsynskana-
ler verden over.

Det gav penge i kassen, for-
treller Palle.
Jobbet med at opbygge dekora-

tioner har veret hflrdt ved ben-
tojet. Si der er ingen trin i det nye
hus.

Men Palle har ikke fortrudt. Han
mindes de mange herlige timer pi
Nordisk Film og er glad for det
nye hus.

Det er ligesom i gamle dage i
Egebjerg, hvor vi kom hinanden
ved, siger Palle.

Vores nye naboer er venlige og
grestfrie, og jeg har lrert at sige
Mojn, nir vi modes.

Finn Jappe

f * f

OM MINE ROSER

Sresonen starter altid sidst i marts...
Fredag den24. marts 2006 indksbtes
en pose "naturlig" godning, som
skulle legges omkring hver og 6n -
nflrjorden var blevet frostfri!
Sondag den2. april blev en marke-
dag - jeg "spredte mog" for forste
gang i mit lange liv. Og det begyndte
at regne et par timer senere - perfekt!
Sa i 2006 blev de flottere end nogen-
sinde...bl.a. fordi de blev godetfarste
gang lige pracis pi det tidspunkt,
eksperterne anbefaler.

I nreste nummer af bladet kan du
lrese mere om, hvad du helt najaglig!
skal gore hvornir, hvis du vil have
flotte roser. Men indtil da: Husk at
gode forste gang llU !!!

Ayo€
Fotos og min egen rosen-dagbog:
www.thurmer-j ensen. dVroser

Ejerskift fra far til ssn

Steen Fabricius og hustru Lise har
i29 er drevet Cykelcentret i Skov-
lunde.

Men nu siger de stop og over-
lader forretningen til ssnnen
Morten.

Lise og Steen bor i Egebjerg. De
har i mange 6r stottet bladets sko-
nomi med en annonce. Heldigvis
for bladets okonomi fortsetter
Morten med at annoncere.

Tak til Lise og Steen for et langt
samarbejde - og velkommen til

IIY CYI(EL UDEI{ UOBETALII{G
KOM IND OG SE VORES

STORE UDVALG I:

o Bsrnecykler
o Clubcykler
. Turistcykler

r Sportsbikes
e Gitybikes
o Mountainbikes

. Anhangere tif
transport af bsrn

Stort udvalg i tilbehsr,
cykeltoj, regntoj m. m.

CYKELCENTRET
$kovlundecentret Syd

Bybjergvei 4, 27 40 Skovlunde

TLF, M847445
Morten. Red



SYD set fra Preremosevej OST gennem 25 kr
(hentet fra Grf. Syd's 40 6rs jubileumsskrift og opdateret)

Vi er kommet i kvarteret siden 1967.
I fsrste omgang hos gode venner. Si-
den ksbte vi Prremosevej 7-9 i 1972
sammen med andre gode venner.
Dengang li ejendommen som et som-
merhus med park hen over to matrik-
ler. Vi ville i frellesskab opfore et
dobbelthus med en servicebygning
imellem os, der skulle rumme vaskeno
hobbyrum mv. Det var, hvad der var
tilbage af 60'ernes kollektive boset-
ningsplaner. Kort tid efter solgte vore
venner til Trelleborg Typehuse. M&-
ske si de rigtigt, da de frygtede stojen
fra ringvejen. Vi var imidlertid blevet
gift med kvarteret og vores halvdel af
grunden, si vi blev - og blev naboer
til Nulenergihuset i nr. 7. I de fsrste
ir, mens det 16 som provehus, fik vi
lov til at bevare den nederste del af
nr. 7 som en del afparadiset, indtil
Trelleborg efter nogle 5r solgte. Si
m6ffe vi trrkke stregen i skellet og
indskrenke os. Det giver samtidig
afset for den fsrste anekdote.

Den store sten
Nederst p|nr.7 li en kampesten, en
stor 6n - omkring en kubikmeter. Den
lf, helt ude i spidsen mod sydost, og
der var sol til sent om sommeren. Vor
daffer legede der med sine veninder.
Det var nern;est en kultsten. Uden vi
vidste af det, var den medvirkende
irsag til, at datteren, da hun niede til
skelsir og alder, ville konfirmeres.

Godt nok havde vi ikke snsket hende
dobt, men da enhver efter vor overbe-
visning mi blive salig i sin tro, mitte
det naturligvis ogsi galde vor datter.
Og hvordan hang det s& sammen? Jo,
mange ir senere har hun betroet os, at
hun, da hun forstod, at der skulle
trrekkes et skel, der afskar hende fra
den elskede sten, havde bedt til Vor-
herre om, at stenen m&tte komme
over til os. Og dagen efter havdejeg
ringet til Trelleborg og aftalt, at vi
mf,tte flytte stenen over til os. Og si,
efter en uges hflrdt arbejde med ste-
nen pi primitive ruller og vhj.a. don-
kraft, stotter og stavrerer, 16 stenen
inde hos os, hvor den stadig ligger.
Udover besvrret kostede det fsrst en
bamed&b og siden en konfirmation.

Kvarteret og vore forgrngere i nr.7
Men ellers gav den fsrste tid os et
indblik i den srerlige stemning i den-
ne del afEgebjerg. Pi dette tidspunkt
var der en sksn blanding af fritids-
huse, fritidshuse pi vej til at blive
selvbyggerhelirshuse og helt almin-
delige nybyggede helirshuse. Men
mange helArshuse havde endnu et
srerligt lille hus i haven, nemlig det
oprindelige fritidshus fra 40'erne
eller 50'erne. Enkelte stir endnu som
gestehuse. Det almindelige indtryk
var, at der var hajttil loftet. Ogsi an-
dre end datteren mitte blive salis i
hver sin tro.

Muremester

PREBEN F. HANSEN

Tranemosevej 61
2750 Ballerup

Tlf.: 44 97 52 43
Alt murerarbeide udfores

* Nybygning
* Om - Tilbygning
* Ejendomsvedligeholdelse
* Reparationer
* lso-K€m
* Tagarbejde
* Flisearbejde
* Forsikringsskader

Vi overtog matriklen efter en hge-
familie, der havde haft den som som-
merbolig i en kortere flrrakke, men
dog lrenge nok til, at man havde lert
dem at kende i omridet. I hvert fald
var der flere naboer, der var lettede,
da vi overtog, og man fandt ud af, at
vi ikke skod med jagtgev€r, hverken
i tide eller utide. Lrgen var ibenbart
kendt som en ivrig slgrtte, uden at lre-
gen nodvendigvis fulgte j agtlovens
krav om sikkerhedszoner osv. Og si
sksd han gerne en salve sondag mor-
gen ved flaghejsningen. Man var vel
pf, landet. Efter nogle mfineder erfa-
rede vi, at han havde skudt for sidste
gang. Han havde skudt sig selv.

For legefamilien havde matriklen
veret ejet af Sondergaards. En fami-
lie med lejlighed pi Frederiksberg.
De havde fundet et fristed her, og de
havde haft grunden fra udstykningens
start for mere end 60 6r siden. Der
var stadig mange spor efter deres ind-
sats. Grunden var misligholdt, da vi
overtog efter bgen, men ingen tvivl
om, at Sondergaards havde haft en
smukt anlagt parklignende have. Fru-
en havde opformeret niletrrer, for-
talte gamle naboer os. Endnu stir en
meget stor thujahrk og fortreller hi-
storien om dengang"' 

SeegT
Fortsrettelse falger

Deres lokale Vosnmand
Grus, stsn og muldiotd leverce.

Alle former for afiald og llgn. tiemes.
Hakke og treer hlves op med rod.

Trafaldning m.v.
Ulo6indende tilbud give.

Frank Christensen
Hammosen 24
2880 Bagsvard

Tlf.: Das 40 33 90 44
Aften 44 M2839

Frissr for hele familien

Salon Chasall
Din lokale frissr
TIf.:44 97 01 99

Tag annoncen med og fi en skyllefan'e

Tilkun
Kr. 170,00
0angt lr,ir ckrtr-a)

En plejende farve uden beigp - oc se
holder den nasten lige sa Codt som en
Permanent fane.

Karlighilsen
Piaog Mariarure
Salon Cha{all
Eeebjerg B)'gade 37 B
2750 BalleruPv[tlETTO


