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Nørre Herlev

kirke og sogn
i midten...

Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres stort
som småt
·
·
·
·

AutoMester®

Nybygning
Ombygning
Tilbygning
Renovering m.v.

Flere glade bilister

Serviceeftersyn
Forsikringsskader
Klargøring til syn
Frontruder
Udstødning
Dæk / Fælge
Alt i reparationer

Kontakt:
Freerslev Bygnings- og
Maskinsnedkeri
Roskildevej 197, Freerslev
3400 Hillerød
Tlf. 4032 6237

Bo’s Autoservice
V / Bo Hansen
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14

KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S
MANDAG - FREDAG
LØRDAG
TLF. 48 26 45 55

KL. 9.00 - 19.00
KL. 8.00 - 16.00
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bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening

MØDEKALENDER:
Dato Tid

Sted

Arrangement

03.05 14.00 Hammersholt Byvej 21

Fernisering, Galleri Malling Beck

31.05 11.00 Ny Hammersholt

Engfest, Brødeskovspejderne

07.06 18.00 Forsamlingshus

Pinsebal

08.06 07.00 Sognegården

Pinsemorgen tur

Torsd 19.30 Sognegård

Hver torsdag: Brødeskovkoret øver

BB-AVISEN: Næste nr. 163 på gaden ca. 02/06 2003
Indleveringsfrist
3 12/05 2003
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN

Orientering fra bestyrelsen
Brødeskov Borgerforening
Bestyrelsens beretning for 2002-2003

For et år siden fik Brødeskov Borgerforenings bestyrelse en ny besætning og jeg blev ny formand
efter Uffe Espersen, der har fået sæde i byrådet til stor gavn for vores område. Dengang var det ikke
til at vide præcis hvilke slag, der skulle slås, men i løbet af det sidste år har vi arbejdet mest med
mærkesagerne Brødeskovhal, Ny station på S-banen, Sikre skoleveje og Arealplanlægning. Vi har
endnu ikke set nogen synlige tegn på, at vi skulle have nået vore mål, selvom vi føler, at vi er kommet tættere på. Omvendt er der heller ikke gennemført nye tiltag i vores område, som vi ikke kan
leve med, så det i sig selv er vel en sejr.
Brødeskov Borgeravis
Redaktionen af Brødeskov Borgeravis blev ændret i sommeren 2002 og Mikael Obelitz er nu redaktør. Ved skiftet har vi også ladet opsætningen af bladet foregå elektronisk. I denne elektroniske tidsalder har vi taget konsekvensen af, at indlæg og anden kommunikation til Brødeskov Borgeravis
næsten altid foregår pr. e-mail. Som læser burde der ikke være den store forskel og selvom arbejdet
med omlægningen var tidskrævende, er det nu hurtigere at opsætte de enkelte numre.

Vision 2008
Hillerød Kommune gennemførte i foråret og sommeren 2002 en række visionsmøder til grundlag for
Vision 2008, som en rettesnor for politikerne, om hvordan fremtiden skal forme sig i Hillerød.
Brødeskov Borgerforening deltog i det opsamlende seminar, hvor vi blandt andet gav udtryk for ønsket om at forbedre idrætsfaciliteterne i Hillerød S med en Brødeskovhal og et forbedret cykelstisystem med fokus på trafiksikkerhed, så de omkringliggende lokale samfund bliver ordentligt forbundet
med Hillerød. Vi gav på seminaret også opbakning til erhvervsudvikling i Trollesmindeområdet og
ikke mindst visionen om et sundt liv for både børn og voksne med gode rammer for kost og motion,
også i skole og daginstitution.

Brødeskovhallen
Der blev heller ikke plads til en Brødeskovhal på dette års kommunalbudget. Vinteren har vi til gengæld brugt på at finde en ny strategi for hvilke argumenter, der skal til for at få den hal. I samarbejde
med Foreningen Brødeskovhallen samt Brødeskovskolens ledelse og skolebestyrelse har vi fundet
frem til, at påvirkningen fra skolen er overordentlig vigtig, da skolens problemer med idrætsfaciliteter
også er kommunens problem. Skolens ledelse er gået i gang med at påvirke kommunens forvaltning,
ligesom skolebestyrelsen vil forsøge at påvirke politikerne. Vi håber, ad den vej, at det lykkes at få
overbevist politikerne om vores reelle behov, så et tilpasset halprojekt bliver resultatet af den kommende revision af kommuneplanen og kommer på budgettet måske allerede fra 2004.

Ny S-tog station
I foråret og sommeren 2002 var der stadig gang i planerne hos Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)
om etablering af en ny S-tog station og et kæmpe erhvervsområde ved Brødeskovvej. Brødeskov
Borgerforening var på banen, hvor vi nedsatte et stationsudvalg, der skulle forsøge at påvirke opinion
og HURs beslutningstagere i retning af det alternative stationsforslag ved Overdrevsvejen. Stationsudvalget havde mobiliseret flere udenfor bestyrelsen og der blev arbejdet ihærdigt med at lave en
indsigelse til HUR med omfattende argumentation. Der blev koordineret med de øvrige interesseorganisationer i omegnen og kommunen. Det blev også til et nyhedsoplæg, der endte med, at Mikael
Obelitz var i Københavns Radio.
HURs planer er indtil videre skrinlagt, da regningen for de meget store investeringer i infrastruktur
ikke fandt nogen vært. Men planerne slumrer kun og vi vil fortsat kæmpe for, at en kommende station
bliver placeret ved Overdrevsvejen, hvor de fornødne vejforbindelser allerede eksisterer og hvor
4 virksomheder. En ny station ved Overdrevsvekommunen i forvejen har planer om at udbygge med

jen vil være et stort aktiv for Brødeskovområdet.

Nyt renseanlæg for Biogen
I vinter har vi set kritisk på det nye renseanlæg ved Lyngevej. I Vurderingen af Virkningerne på Miljøet (VVM-redegørelsen) for renseanlægget blev der kun givet en sparsom redegørelse for konsekvenserne mht. lugt og støj, under henvisning til at designet af renseanlægget tager hånd om disse miljøforhold. Brødeskov Borgerforening indgav en indsigelse med krav om, at ansvaret for eventuelle
miljøgener, klagemulighederne for beboerne i området samt myndighedernes sanktionsmuligheder
overfor geneforvolderen entydigt blev adresseret i tilladelsen for renseanlægget. Frederiksborg Amt
har som miljømyndighed taget dette til efterretning.

Sikre skoleveje
Vi har også deltaget i debatten omkring sikre skoleveje og infrastrukturen mellem Hillerød og de
omkringliggende landsbyer blandt andet ved en artikel i Hillerød Posten. Vi er gået i brechen for, at
alle landsbysamfundene får cykeladgang til Hillerød. Ikke mindst for vores cyklende børn skyld, der
fra 8. klasse går i skole på Byskolen. Borgmesteren har efter Brødeskov Borgerforenings bidrag i
debatten stillet i udsigt, at skolebestyrelserne kommunen rundt vil blive bedt om at udpege de farlige
skoleveje som et bidrag til kommunens hastighedsplan.

Pinseskovtur og Fastelavn
De sociale arrangementer: Pinseskovtur og Fastelavn, som Brødeskov Borgerforening er medarrangør af i samarbejde med kirken, er fortsat en succes. Pinsemorgen tidligt op, men bestemt en oplevelse at være på skovtur med skovridder Carsten Carstensen, der bl.a. viste os resterne fra kulsviernes tilstedeværelse i Selskov og kanalbyggeriet Svenskerenden. Vi fik virkelig øjnene op for nogen
ting i skoven, vi aldrig ville have set på egen hånd. Og en festlig Fastelavnssøndag i en stuvende fuld
kirke med udklædte børn, fastelavnsboller og tøndeslagning. To arrangementer, der er værd at dukke op til for alle aldre.

Betalingsservice fremover
Medlemmernes opbakning er meget vigtig for foreningen. Vi føler, at vi kun med rette kan sige, at vi
taler på Brødeskovområdets vegne, hvis en stor andel af jer bakker foreningen op. For at gøre medlemskabet mere enkelt for jer alle sammen, har vi gennem den senere tid arbejdet på at få kontingentbetalingen til at køre automatisk over PBS for de, som ønsker det. Det har ikke været helt problemfrit, men nu ser det ud til at lykkes, så vi inden længe kan tilbyde dette. Dette er også baggrunden for, at kontingentopkrævningen endnu ikke har fundet sted som i de tidligere år.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne
Bestyrelsesmedlemmerne har taget en ordentlig tørn i det forgangne år, som jeg gerne vil sige jer
mange tak for. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer. Jeg glæder mig til det fortsatte
samarbejde i den nye bestyrelse, hvor vi nok bliver endnu flere. Tak for indsatsen til Olaf Brask, der
holder efter en fin indsats i en årrække.

Opgaverne i den kommende tid
Vi er fortsat opsat på at arbejde for en positiv udvikling i Brødeskovområdet. I den kommende tid
forventer vi at beskæftige os med bystyrets planer for vores område i forbindelse med forårets kommuneplanrevision. Byrådets bebudede hastighedsplan vil også være blandt emnerne her i foråret. Og
hvem ved, hvilke emner der i øvrigt dukker op? Vi holder et vågent øje med udviklingen i lokalområdet og bakker gerne op omkring de politiske tiltag, der kan gavne og udvikle vores område.
På foreningens vegne
Jesper Skovdal Christiansen, formand
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev
48221423
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Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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Zoneterapi
Hanne Jensen
Slettebjerget 136
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3336
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Så er der ENGFEST igen
Lørdag 31-Maj-2003 fra KL. 11 TIL 23
Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til:
· volleyball kamp mellem grundejerforeningerne
· loppemarked med lige de ting, du mangler
· hoppeborg
· diverse boder
Eng-restauranten starter sit salg af kaffe
med kage samt øl/vand/vin klokken 11
Eng-burger, Eng-pølser fra ved frokosttid
og klokken 18 er grillen rygende varm til
en Eng-steaks
Hus orkesteret ’WOD’ spiller op klokken
19 og de vil fortsætte til klokken ca 22 –
så
Kom til Engfest – se en volley kamp – køb de ting du
mangler i loppemarkedet – køb en kop øl og en pose slik
til børnene – indtag en Eng-steak og dans og hyg jer til
tonerne fra WOD
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Brødeskov-spejderne
Arrangør af Engfesten er:
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LOPPEMARKED
Engfesten 31-maj-2003

Har du ryddet op i gemmerne eller skal til
det, så indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke hårde hvidevarer og
alt for store møbler).
Vi henter, når du ringer til:
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,
tlf. 48253960
Hilsen Brødeskov-spejderne
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LEVENDE MUSIK TIL FESTEN
Tlf. 48 25 26 06

Alt indenfor byggeri,
reparation og vedligeholdelse

• Murerarbejde
• Tømrer– og snedkerarbejde
• Beton
• Anlægsarbejde, herunder
•
•
•
•
•

vej-, jord og kloakarbejde
Diamantboring og –skæring
El
VVS
Ventilation
Smed

Hammersholt Byvej 21 B
3400 Hillerød
Carlo Lorentzen A/S
(
48 26 99 91
Frejasvej 23B, Hillerød
Åben lørdag / søndag 13 - 17
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50
Kunst-erhverv@e-mail .dk
E-mail: Cl@cl-as.dk
www.cl-as.dk
10 www.gallerimallingbeck.dk

Hammersholt Forsamlingshus
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417

LEJ FORSAMLINGSHUSET
TIL DIN FEST
Vi kan tilbyde:
· Fuld rådighed over huset
· Op til 100 kuverter
· Komplet service
· Lyse og venlige lokaler
· Køkken med 2 komfurer
· Professionel opvaskemaskine
Ring på 4817 1861
PS: Ingen udlejning til ungdomsfester!

Tjek det udvendige træværk

Lyse farver giver
lyse og store rum

Frisk malingen op

Udskift
punkterede
termoruder
Et flot gulv kan
være penge værd

Mæglerne

Statsautoriseret ejendomsmægler · valuar · MDE
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Bent Nielsen
Østergade 18
3400 Hillerød
Telefon 48 26 99 11
Fax 48 24 24 04
e-mail: 340@edc.dk

Frederiksværksgade 101
3400 Hillerød
Telefon 48 26 99 10
Fax 48 24 04 47
e-mail: 241@edc.dk

Hammersholt Forsamlingshus
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417
Hammersholt Forsamlingshus
Telefonliste
Formand Svend Erik Pedersen
4826 5965
Næstformand Morten Morell
4817 5471
Kasserer Lis Aagaard
4817 6391
Best. medlem Dorrit Høj Petersen
4817 6561
Best. medlem Henning Nielsen
4826 5057
Best. medlem Annette Novotni, sekretær
4814 4309
Best.medlem Marianne Johanson, PR
4814 0069
1. suppl. Petra Sølling
4817 6561
2. suppl. Arne Ahrenst
4814 2555
Forsamlingshuset, udlejning
4817 1861
Forsamlingshuset
4817 0417

Reserver Pinselørdag til den store fest i Hammersholt Forsamlingshus

Pinsebal lørdag den 7. juni 2003 kl. 18.00 - ????
¨
¨
¨
¨
¨

Grillene vil være tændt, så alle vore gæster kan tilberede det medbragte kød/fisk.
Vi sørger for stor salatbar og lækkert brød.
Traditionen tro vil der være underholdning/cabaret, leveret af husets meget dygtige ”faste ensemble”.
Efter underholdning og spisning spiller bandet Stingers op til dans.
Prisen for alt dette er kun 150 kr. pr. person.
Vi glæder os til at byde mange gæster velkommen til Pinsebal.

Mange hilsner
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus
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GALLERI MALLING BECK
( ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG 13 –17 OG EFTER AFTALE)
HAMMERSHOLT BYVEJ 21 B 3400 HILLERØD ( 4826 9991

Kunst-erhverv@e-mail.dk

www.gallerimallingbeck.dk

Marts/April:
Joseph Salamon (Billedhugger)
Hanne Sie (Billedkunstner)
Fernisering: lørdag d. 29 Marts kl.14 -17
30/3 – 27/4 (Galleriet er lukket i påsken)

Maj:

Dan Rasmussen (Billedkunst)
Anette Christiansen (Keramik)
Fernisering: Lørdag d. 3 Maj kl. 14 – 17
Er det for dyrt at sælge bolig ?
Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten
Sådan sparer du titusindvis af kroner

Ring til mig og få en
uforpligtende snak –
jeg har over 20 års
ejendomsmæglererfaring
BOLIGMARKEDET

RobinHus.dk

Bent Carlsson
Statsautoriseret
Ejendomsmægler MEL
Ring 48 17 07 29
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19.995 kr. - fast pris hver gang!

Pinsemorgen
skovtur
I år går turen til Fruebjerg og Strøgårdsvang i Grib
Skov nord for Gadevang med udgangspunkt fra Ppladsen ved skovløberhuset, Fruebjergvej 5, kl. 7:15.
Vi mødes ved Sognegården pinsemorgen den 8. juni
kl. 7:00 præcist
og kører sammen – der er mulighed for at køre med!
Skovløber Carsten Carstensen fra Frederiksborg skovdistrikt vil fortælle om området og vise os de interessante
steder – turen varer ca. 1½ time
Carsten arbejder i Store Dyrehave og Grib Skov til daglig og
interesserer sig meget for skovenes historie og fortidsminder.
Det underviser han bl.a. eleverne i på Skovskolen i Nødebo.

Efter turen er der fælles morgenmad i Sognegården
og pinsemorgens højmesse i kirken
Alle er velkomne!
Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening

BLOMBERGS
BLOMSTER

Alt indenfor
·
·
·
·
·

Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød
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48 26 00 91

Årgang 98
Årgang 98 er nu klar til at spille.
Fra tirsdag d. 8. april kl. 17:00 - 18:00 er det tid til at byde en ny
årgang drenge og piger klar i Brødeskov Idræts Forening.
Vi står tre fædre klar til at tage sig af de piger og drenge der
skulle have lyst til at prøve kræfter med fodbolden. Gennem leg
og sjov vil vi prøve og lære de 4-5 årige at have det sjovt med hinanden og fodbolden. Vi vil i løbet af foråret være med i nogle små en dags turneringer med 34 andre hold.
Hvis der er nogle interesserede så kig ud på BIF's baner hver tirsdag kl. 17:00
og vær med.
Jan 48 24 42 84
Arrild 48 22 12 25
Rene 48 25 51 52

Junior – Årgang 87-88:
Vi har tilmeldt 2 juniorhold i år: et I junior 2 og et i junior 3.
Vi kunne godt bruge lidt flere spillere så der kan være plads til et enkelt afbud.
Evt. interesserede kan ringe til Kenneth Sørensen tlf. 45 80 27 23 eller mød op til
træning på Brødeskov Stadion tirsdage og torsdage kl. 17.00.
Vi spiller vores hjemmekampe om søndagen.
Juniorerne skal på tur i Kr.Himmelfartsferien.
Vi har indgået en aftale med Den Blå Avis om kamptøj til juniorholdene, der er
en masse konkurrencer og kampreferater man kan læse om i Den Blå Avis.
Til alle der læser Borgeravisen: Kig ud på Brødeskov Stadion, der er mange unge mennesker i gang med mange kampe næsten hver dag.
Kenneth Sørensen

Generalforsamling BIFs venner
Året 2002

Vi har afholdt 7 møder i år 2002. Vi har haft det bedste overskud i Vennerne, i
alle de år jeg har været med.

Arrangementer

Der har været afholdt BIF Cup for senior og ynglinge med spisning. BIF cup er
en træningsturnering i den sidste uge af sommerferien, hvor alle hold slutter med
spisning.
Old boys, veteraner spiller en kamp mod hinanden som afslutning på året, der
sluttes med mad sammen med damerne.
I five-a-side deltog 35 spiller junior til veteraner.
Til ungdomsafslutningen var der ca. 10015børn, og ca. 60 voksne.
Der blev lavet 300 burger, 50 kilo pomfrits

Afslutningsfest for BIF hvor alle der spiller/deltager i klubben over 18 år kan deltage.
Vi har lavet noget nyt i år 2002, Net døgn.
Der var 8 i fra BIF( Junior og drenge)
Gymnastikafslutningen var der ca. 25 deltager.

Huset

Huset har været lånt ud til træningslejr for en svensk klub.
For nogle af de penge, som er kommet ind har vi indkøbt nyt køkkenudstyr.
(Gryder, kopper, tallerkner, vinglas til 72 personer).
Vi har malet kantinen, der er kommet nye lamper op, med tiden vil køkkenet
også blive renoveret.
Vi har desværre også haft besøg 2 gange i år(2003), kedeligt nogle
Ikke kan kende forskel på dit og mit.
Vi vedtog at hvert hold skulle skaffe kantine personale til kampe,
Det vil sige forældre skal være i kantinen når deres børn skal spille.
Old boys, veteraner og senior kampe, der er det Vennerne som skal passe
kantinen.

Nye aktiviteter

Kræmmermarked
Jeg var med til et møde i kræmmerforeningen. På mødet fik jeg af vide, at der
var 2 boder som var ledige.( Is og biksemad) Som i sikkert ved fik vi Biksemaden. Udover biksemad solgte vi mexicanske pandekager og røde pølser.
Kenneth og jeg besluttede at tage kontakt til alle junior og ynglinge, De skulle
bruge 3/4 timer hver i boden, med deres forældre. Det var fra torsdag, fredag fra
kl. 14.00- 22.00, lørdag og søndag fra kl. 9.00- 22.00. Der skulle være 6 personer på standen. Der var nogle timer hvor vi ikke var fuld bemanding. Vi omsatte
for 63.000,- på 4 dage. Der blev brugt 120 kilo kød, 300 kilo kartofler, 200 kilo
løg, 3200 stk æg, (Nogle vendte æg 3- 4 timer af gangen).
Herunder vil jeg gerne takke Johanne, Nr. Herlev som havde det store ansvar
at købe ind. Tak til Jens for strømmen, og endnu tak til Henrik, Nr. Herlev, Claus(
jyden), fam. Jørn S Larsen, fam. Schrøder, fam. Grønbæk og ikke mindst Kenneth. Samt alle vores spiller og deres forældre.
Jeg har lavet aftaler med Hillerød kræmmermarked, så vi også i fremtiden kan
få bikse boder. Der har naturligvis også været udgifter anskaffelser. El, vand varme, reoler leje af stegepander og køler.

Tilskud 2002

Fodbold ungdom tur til Kalundborg Drenge og nedefter.
Junior og Ynglinge fik til deres Italiens tur.
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Sodavand til vundet kampe.

Fodbold senior til fælles spisning.
Old boys og veteraner fik til deres kamp.
Gymnastikholdet fik til deres juleafslutning.

Bestyrelsen

Jeg vil gerne takke alle for det store arbejde, som de har lagt for
dagen i år 2002.
Alle i bestyrelsen har taget sin del af arbejdet, og fået løst opgaverne.

Året 2003

Vi vil lave BIF cup i år 2003, noget nyt er BIF cup for junior.
Vi vil også lave en stor 40 års afslutningsjubilæumsfest, for spiller Fodbold,
Håndbolden, og gymnastik medlemmer.
Jacques og jeg skal arbejde på det sammen med Per, Claus fra BIF´ bestyrelse.
Vi skal naturligvis også på Hillerød kræmmermarked i år 2003.
Der skal vi ha hjælp fra spiller, og naturligvis også deres forældre.
Vi skal have lavet en søgning til HSI om nyt køkken, det skal
indeholde køleskab, komfur, og skabe.
Vi har talt med BIF om at overtage bankospillet, det gør vi måske i år 2003.
Til sidst vil jeg gerne takke BIF´s bestyrelse for vores gode samarbejde,
Og jeg håber vi kan forsætte det i år 2003.
Hilsen Svend Beeck, Formand, Brødeskov`s Venner

Brødeskov IF’s venner

Brødeskov IF’s venner er en forening der samler penge ind til Brødeskov Idrætsforening.
Vi har ansvaret for kantinen på Brødeskov Stadion, der gerne skal holdes åben når der er
kampe eller lign.
Det foregår for ungdomshold ved en arbejdsfordeling til alle forældre der så står i kantinen
på skift.
Vi har i løbet af vinteren fået malet kantinen og fået nyt lys (sidste år købte klubben nye
møbler til kantinen).
Sidste år fik vi en stand på Kræmmermarked i Hillerød, hvor vi solgte biksemad, mexicanske pandekager og røde pølser.
Disse aktiviteter kræver mange hænder, så hvis nogen kan afsætte lidt timer så hører vi
gerne fra jer.
Hvad giver vi så penge til:
Nye ting til kantinen, sodavand til alle ungdomshold, når de vinder på hjemmebane og
støtte til forskellige arrangementer. Træningslejr, BIF-cup for senior m.m.
I år prøver vi at lave Hillerød Mesterskaber for juniorer. Disse stævner er i slutningen af
sommerferien. Ungdoms, senior, old boys og veteran afslutningsfest. Five-a-side turnering.
I år betaler vi for miniput, lilleput, drenge og juniores transport med DSB til Esbjerg i
Kr.Himmelfartsferien.
Vi er en bestyrelse der uddelegere og laver mange ting, det er hyggeligt og sjovt at hjælpe de unge mennesker, så hvis flere har lyst til at give en hånd med er de meget velkomne.
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Brødeskov IF’s venner, Formand Svend Beeck, Tlf. 4825 0734

Beretning fra formanden for 2002 og redegørelse for planer for Brødeskov Idrætsforenings fremtidige virksomhed.
Jeg synes, der i år er grund til at starte beretningen ud fra det, vi alle kan
se lige foran os. Den nymalede kantine med nye borde og nye stole. Og
snart vil nyt lys være installeret.
At få denne nyudvikling til at gå op i en højere enhed har krævet et aktivt klubhusudvalg
samt en udpræget samarbejdsvilje mellem Bestyrelsen for Idrætsforeningen og Bestyrelsen for Vennerne.
Kort fortalt kan sagen refereres sådan, at ved et møde mellem formændene for henholdsvis Idrætsforeningen og for Vennerne samt Jens fra Vennerne blev opnået fælles enighed
om, at klubhuset skal bruges mere offensivt som samlingssted for klubbens spillere og familie og andre venner.
Der var enighed om, at klubhusets kantineområde trængte til et gevaldigt løft for at kunne
leve op til de forventninger, man som besøgende har til et hyggeligt og indbydende kantinelokale og ditto køkkenområde.
For kantinen drøftede vi bl.a. forholdene vedrørende maling, lys og borde/stole. Køkkenet
skulle males, og der skulle ske nyanskaffelser hen ad vejen.
Den principielle enighed viste også finansieringsvejen, idet der var enighed om, finansieringen skete ved bidrag fra parterne.
Aftalen blev konfirmeret i de to bestyrelser. Gennem aftalen om finansieringen af de tungeste indsatsområder, var der skabt et fornuftigt grundlag for, at Klubhusudvalget kunne samles.
Det var første gang i flere år, at det skete. Til gengæld var vejen banet for, at udvalget realistisk både kunne tage stilling til, hvilke opgaver, udvalget fandt burde prioriteres i og omkring klubhuset og baneanlægget, og udvalget kunne gennem en tidsplan udpege tovholdere til at sikre gennemførelsen af opgaverne.
Klubhusudvalget udarbejdede samtidig en beskrivelse af den arbejdsmetode, udvalget
fandt var mest hensigtsmæssig. Det er et bærende element for udvalget, at ansvaret for
gennemførelsen af den enkelte opgave delegeres så langt ud som muligt og at alle i klubben er direkte orienteret om udviklingen.
Informationstavlen i gangen er nu udstyret med Klubhusudvalgets arbejdsliste (plan), hvor
man kan se, hvad der skal laves, hvor det er, hvem der er tovholder, og hvornår det forventes at ske.
Det må i min beretning slås fast, at langt de fleste af de aftalte opgaver er løst efter planen
eller med let forsinkelse. Planen bliver løbende revideret.
Det er passende at understrege, at med denne udvikling har klubben fået sig en helt ny
dimension for samarbejdet mellem de forskellige interessenter omkring klubben. En udvikling som hilses meget velkommen, og som afgrænser mindre, men prioriterede arbejdsopgaver, som alle kan bidrage til.
2
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Også vores nære samarbejdspartner Venneforeningen har det seneste år nyudviklet sig.

Ungdomsturene i 2002 har modtaget tilskud og Vennerne har kunnet organisere en kantine som i vid udstrækning har været åben i forbindelse med træning og kampe.
Det er et stort og væsentligt arbejde, hvor både planlægningen og udførelsen fortjener et
10-11 tal. Det er i høj grad med til at sikre, at klubben er et sted, hvor man kommer, og
hvor man kan have det hyggeligt. Det lever helt op til intentionerne.
Fra BIF rettes en tak til Keld Hansen, der efter mange år i spidsen for Vennerne har prioriteret sine aktiviteter på Bornholm.
3.
Brødeskov Idrætsforening har i det forløbne år haft en jævn sæson med op og nedture.
Klubbens sportslige mål har ikke helt kunnet leve op til standarden, mens vores sociale
mål har været fulgt. Klubbens interne samarbejde har fået bredere fundament, og vores
samarbejdsflade med de øvrige klubber i Hillerød kommune er blevet større.
Vi har ca. 170 ungdomsmedlemmer og 80 seniormedlemmer. Medlemstallet er således
stigende i forhold til sidste år.
Ungdom
Vores ungdomsrækker har klaret sig godt, og vi har haft alle drengehold fra de alleryngste
til de ældste på vores ynglingehold. Vores målsætning om at have ungdomshold hele
vejen til seniorholdene har derved været opfyldt i 2002.
Vi har endda måtte vinke farvel til et par juniorspillere, der har prøvet kræfter i FC Hillerød
i 2002.
Resultatmæssigt har holdene klaret sig flot. Særligt er der grund til at nævne, at næsten
alle holdene endte i den bedste halvdel af deres rækker.
Vores ynglingehold vandt i foråret ynglinge 2 og blev i efteråret nr. 2 i ynglinge 1. Det er
godt gået.
Tilsvarende oplevede vi at vores junior fandt stabiliteten i junior 2. Efter et fint forår med
en 3. plads, blev holdet nummer 2 i efteråret.
Vores drengehold vandt deres række i foråret og fandt en flot 4.plads i efteråret i en stærk
besat pulje.
Også vores ene lilleputhold fejrede triumfer ved at vinde forårsturneringen, og en fin 3.
plads i efterårsturneringen, mens vores andet lilleput hold blev nr 2 henholdsvis nr 3.
Miniput yngste vandt flot i foråret turneringen, mens efteråret blev til en 4. Plads.
Vi havde i foråret et pigehold med i DGI turneringen som de vandt.
Der er næppe tvivl om, at vores unger uanset resultaterne under alle omstændigheder
lægger afgørende vægt på deres samvær med holdkammeraterne. Det bemærkes, at det
sociale element er et bærende element for Brødeskov Idrætsforening.
Ungdomsafdelingen har også deltaget i en Kalundborg tur med næsten 60 ungdomsspillere og et passende antal ledere. Det var en anstrengende, men sportslig og socialt vellykket tur.
Kalundborgturen blev finansieret ved et tilskud fra Brødeskov Idrætsforenings Venner og
19 Idrætsforeningen lyder et stort tak til Venved egen betaling. Fra ungdomsafdelingen og
nerne, for det nødvendige bidrag til at en sådan fælles tur kan gennemføres. Vores ung-

domsspillere ser frem til disse oplevelser, som er en god tradition for ungdomsafdelingen.
I fortsættelse af turen for et par år siden til Island havde trænerne for vores ynglinge og
juniorer arrangeret en tur til Italien, hvor de måtte spille med flere stærke klubber. Turen
er beskrevet indgående i Brødeskov Borgeravis, og turen var en stor succes på alle niveauer. Vennerne havde også mulighed for en mindre støtte til denne tur. Flot var det, at
spillerne selv og deres ledere var i stand til at tjene mange penge ind til turen ved ekstraarbejde i København.
Endelig deltog vores ældste lilleputter i en venskabsturnering i Finland om repræsentant
for Hillerød kommune. Holdet var mikset med et pigehold fra HGI på samme alderstrin.
Turen var gået godt.
Seniorer
Vores 1.seniorhold skuffede i 2002, hvor en 4. sidste plads ikke var nok til at redde livet i
serie 3.
På trods af manglen på sportslige resultater viste 1.holdet fra tid til anden gode kampe,
men de manglede den afgørende vilje og held til at vinde nogle af kampene.
Tilskuertallet har viste ikke tegn på fald, men det ville være ønskeligt, at forårssæsonen
kan vise gode kampe så vi på ny kan opleve de medlevende klapsalver, tilråb og trut fra
et engageret publikum.
Resultatet for 2. holdet medfører, at holdet også i næste sæson kan spille i serie 5.
Seniorerne deltog i FIF-cup og BIF- cup i sensommeren med hæderlige resultater.
Seniorholdene vil i 2003 være under ledelse af vores nye træner Kingo Jensen, som vi
siger rigtig velkommen til og som bestyrelsen forventer vil kunne tage vare på de mange
seniorer bestående af sidste års ynglingene og de mere garvede seniorer.
Vores målsætning i forbindelse med vores nye træner og de mange nye spillere er, at
begge hold rykker en serie op.
Vi bliver fortsat mere talrige på vores Old boys og Veteranhold. Det er overraskende resultatmæssigt at vores Veteraner klarer sig langt bedre en vores Old boys. Men det vil
forhåbentligt ændre sig de kommende år, så klubben kan sige sig helt fri for sidstepladser
i deres puljer.
Badminton
Vores badminton afdeling har også i den forløbne sæson kørt godt med stort set udsolgte
timer.
Håndbold
Håndboldafdelingen har haft en halvtrang sæson, men kvinderne kan dog se frem til at
de bevarer positionen i deres række også i næste sæson.
Gymnastik
Gymnastikafdelingen har som sædvanligt være overbooket, idet der ikke har været tilstrækkeligt plads i den kendte, men alt for lille gymnastiksal på Brødeskov Skole. Særligt
på kvindesiden har der været mange i år. Tak til Lisbeth for et godt arbejde.
(Andet) Tri
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Enkelte har måske i Borgeravisen set, at et nyt tilbud har set dagens lys her i marts måned. Man kan diskutere, om det hører med til beretningen eller ej, men jeg mener det
fortjener en omtale her.
Det drejer sig om et initiativ, hvor der etableres en motionsgruppe for kvinder i forbindelse
med løbe, cykle og /eller svømme.
De har holdt deres første møde og der er stor interesse for initiativet. Planen er at tage
udgangspunkt i klubhuset. Kontakt Hanne tlf. 48 24 10 04.
4.
Jeg har i 2002 været valgt af fodboldklubberne i Hillerød til at indgå i en arbejdsgruppe
kaldet ”Fremtidens fodboldstruktur i Hillerød”. I arbejdsgruppen deltog tillige foruden repræsentanter fra Hillerød kommune og Erhvervsrådet formændene for henholdsvis HGI
og FIF. Kort beskrevet var oplægget:
I Hillerød Kommune findes 12 klubber, der tilbyder fodbold. Omkring 2.500 personer dyrker fodbold i klubberne.
Målet for arbejdsgruppen var at få vurderet, om der er fordele for klubberne og kommunen ved at få skabt et bredere samarbejde klubberne imellem med udgangspunkt i

·den enkelte klubs værdigrundlag og sportslige såvel som sociale målsætning
·den enkelte klubs organisation, økonomi, opgaver m.v.
·klubbernes roller i Hillerød og lokalsamfundet
·FC Hillerød som bæredygtig ide?
·Andre spørgsmål
Arbejdsgruppen afholdt en del møder, hvoraf det sidste var med alle fodboldklubberne i
Hillerød. Brødeskov og HGI fremlagde to modeller for samarbejdsmulighederne. Resultatet af arbejdet fremgår af en rapport fra Hillerød kommune.
På fællesmødet med fodboldklubberne var alle enige i ideen om et udvidet samarbejde.
Samarbejdet kunne f.eks. indeholde:

·Afholdelse af regelmæssige møder (erfaringsudveksling m.v.)
·Uddannelse af ledere og trænere
·Udveksling af trænere og spillere (små årgange)
·Fælles rejser/fælles træningslejre
·Fællesindkøb
·Fælles transport/aftaler om transport
·Pilotprojekt ” træning på tværs”
Derimod er ikke alle kommunens fodboldklubber interesserede i et samarbejde om
”byens hold” (FC Hillerød). På fællesmødet udtrykte 4 klubber, at de ville undersøge muligheden for at etablere en kluboverbygning.
For at understøtte fodboldklubberne blev det foreslået, at der blev etableret et fodboldsekretariat fælles for alle fodboldklubberne. Sekretariatet skal udføre opgaver, som klubberne har brug for af praktisk og generel karakter. Det kan være leder- og trænerudvikling,
budgetlægning og regnskaber, fællesindkøb, ideudvikling og f.x. forestå udviklingsarbejde
i forbindelse med indsats for forebyggelse af21
misbrug af børn. Sekretariatet skal være et

tilvalgs sekretariat, som man kan bruge efter behov.
For at fastholde klubberne omkring fællesskabstanken afholdes der fremover kvartalsvise
fællesmøder. På møderne behandles bl.a. punkterne nævnt ovenfor med henblik på prioritering, aftaler og udførelse.
Bestyrelsen haft besøg af to konsulenter en fra DBU og en fra SBU, hvor vi drøftede udviklingen og forhistorien i kommunen. Vi efterlyste initiativ fra konsulenterne vedrørende
klubudvikling. De har nu et program på bedding, som vi i 2003 indgår i.
5.
Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger vil på ny udarbejde en oversigt over idrættens
behov for vedligeholdelse, forbedring og nyetablering af idræts- og klubfaciliteter, og klubben skal reagere senest 31. marts 2003.
Fra klubbens side vil vi beklage, at der på ny skal udarbejdes nye planer og prioriteringer
uden at den gamle plan er blevet opfyldt. Her tænkes særligt på vores store behov for 2
nye fodboldbaner som har været prioriteret højt på planen, ligesom idrætshallen ikke er
kommet.
Vi vil dog under alle omstændigheder genfremsætte vores ønsker, ligesom vi vil pege på
vores behov for udbygning af bade- og omklædningsfaciliteterne, amerikansk fodbold og
flere andre mindre projekter.
6.
Der er grund til at nævne, at Brødeskov Idrætsforening igen i år har haft et flot stadion og
klubhus. Mesteren for denne særlige indsats er som alle ved Parmo Olsen.
Som det vil være mange bekendt, er der indstiftet en ny pris i Hillerød benævnt ”Årets
Træner i Hillerød”. Parmo Olsen optrådte eksemplarisk på de skrå brædder oveni købet 2
gange i samme anledning, og vi har ikke fået nogen klager. Herfra skal lyde et stort tillykke til Parmo..
7.
Som afslutning på beretningen nævnes bestyrelsens arbejde i 2002.
Bestyrelsen ser det som en væsentlig opgave at sikre, at vores idrætsforening fortsat kan
udvikle sig og tiltrække unge som gamle og styrke den fællesskabsfølelse og sportslige
oplevelse, som vi alle går efter. Det skal ske ved samarbejde med Vennerne og ved inddragelse af stadig flere personer i den kreds, der bidrager til klubbens samlede helhed.
En forudsætning for at dette kan ske, er en stadig klarere arbejdsdeling, hvor de der bidrager, i høj grad får friheden og ansvaret for at gennemføre opgaverne.
Vi må sørge for, at vi giver hinanden de bedste arbejdsbetingelser. Vi må samtidig erkende, at vi har en klub, hvor forudsætningerne er til stede for en god udvikling.
BIF´s organisation er i dag bygget op således, at der vælges en formand direkte på generalforsamlingen. Derudover vælges 6 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer
sig selv bortset fra formanden. Med den valgte model, har alle meget klare opgaver for
eksempel som formand for seniorafdelingen eller formand for ungdomsafdelingen. Og der
er ingen tvivl om, at alle har nok at lave.
Det må forventes, at der i årene fremover, når foreningen vokser medlemsmæssigt
og/eller afdelingsmæssigt, vil være et større22
behov for at have en mere lagdelt struktur,
hvor de enkelte afdelinger f.x. har deres egne bestyrelser med eget ansvarsområde.

Den nuværende BIF bestyrelsen skal tage sig af tværgående opgaver som økonomi, organisationsudvikling, HSI deltagelse, drøftelser med kommunen om idrætsudvikling,
sponsorpleje, bane- og klubhusopgaver, samarbejdsrelationer til andre klubber og foreninger.
Hvordan vi kommer derhen, vil være en del af de klubudviklingsdiskussioner bestyrelsen
skal deltage i med konsulenter i 2003.
Efter al sandsynlighed vil der til næste ordinære generalforsamling blive fremlagt forslag
til modernisering af vores vedtægter med udgangspunkt i klubbens værdier.
Den fremtidige virksomhed
Det første, der skal nævnes, er naturligvis, at klubben i år har 40 års jubilæum. Det skal
fejres og mange overvejelser er allerede taget op for gennemførelsen et stort arrangement i september måned.
Det skal nok blive godt, og bestyrelsen håber på den måde dels at kunne fejre og profilere
foreningen.
Af andre aktiviteter ud over, hvad allerede er nævnt i beretningen, vil vi i den kommende
sæson arbejde for, at vi kan deltage i

·
·
·
·
·
·

Vesterhavs cup med alle ungdomsspillerne
FIF cup
BIF cup
DONG cup
Serie- 4 pokalen
2 Senior-hold samt 1 oldboys hold i indendørs vinterturnering
Målene for 2003 er

·
·
·

sportsligt og socialt, at alle deltager i spillet eller aktiviteten
for seniorerne, at såvel 1. holdet som 2. holdet rykker en serie op
for de øvrige hold, at de ender i den bedste halvdel i deres turneringer
Som strategi for klubbens udvikling vil vi også i år følge flere udviklingslinier, som kan
beskrives som

·
·
·
·
·
·
·
·
·

mere liv i klubhuset
mere samarbejde med Vennerne
tættere samarbejde med sponsorer
diskussioner af værdierne og udviklingen af Brødeskov Idrætsforening
nye vedtægter
ungdomshold i alle rækker i 2004
klubben deltager aktivt i udviklingsdiskussionerne i Hillerød kommune
klubben aktivt deltager i drøftelserne om Landsstævne 2009 i Hillerød
bedre sportsresultater
Som midler i en sådan strategi vil vi bakke op om

·
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åbenhed overfor lokalområdets beboere ved lån af klubhuset

·
·
·
·
·
·
·
·
·

udvikling af en tri -afdeling
stadig flere personer til at bidrage fællesskabet
uddannelse af vores trænere
uddannelse af vores ledere
fælles ture hvert år for ungdom
muligheden for etablering og udvikling af petanque overvejes fortsat
interessen for etablering af fælles klubaftner vil blive undersøgt
interessen for netparties udvikles af Vennerne
nye vedtægter for klubben

Afslutning
På bestyrelsens og klubbens vegne rettes en stor tak til alle vores sponsorer og i særlig
grad til Carlo Lorentzen og Vennerne for den støtte, der kan være med til at få BIF til at
vokse og udvikle sig til glæde for medlemmerne.
Endvidere vil jeg takke vores andre sponsorer Kop & Kande i Allerød, Slagtemester Chr.
Petersen, Mogens Rasmussen vvs, Allerød Idræt, Bannebjerg EL og Prima Hillerød Øst.
Jeg vil også benytte mig af lejligheden her til at takke alle, der har bidraget ved deres arbejde i stort og småt til klubbens aktiviteter.
Sidst, men ikke mindst skal jeg takke klubbens mangeårige revisorer Jørgen Jensen og
Flemming Bille Hansen for en mangeårig indsats.

Brødeskov Idræts Forening
afholder kæmpe bankospil
Hver søndag kl. 18.30 i Frederiksborghallens festsal.

Seriespil:
30 x 150,-, 30 x kødgevinster.
Ekstraspil:
6 x stor kødgevinst, 9 x 400,-.
PS! Ved over 240 personer 1 ekstra spil.
Gratis bus fra Hillerød Station v/posthuset kl. 17.45.

Vel mødt
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Brødeskov Idræts
Forening.

Beretning fra formanden i Foreningen Brødeskovhallen 2003
Året 2002 var skuffende.

Det lykkedes ikke i 2002 at få kommunen i tale om vores halprojekt.
Vores ønsker var klare:

·
·

Anskaffelse af grundareal til halbyggeri
Igangsætning af lokalplanarbejdet der er forudsætningen for halbyggeriet

Vores projekt om halbyggeriet er ikke blevet tilgodeset ved de seneste budgetforhandlinger, men i princippet er projektet ikke blevet lukket af politikerne.
Det er utroligt, at man fra politisk side kan blive ved med at tilsidesætte eller udskyde de helt legitime krav i Brødeskov for ordentlige gymnastikfaciliteter for vores børn.
Helt tilbage i 1974 udtalte Hillerød Kommune i en rapport om Brødeskovhallen,
at “kommunens sydlige del mangler en hal”, og “der er ingen tvivl om, at behovet
er til stede”.
I 1974 blev der udarbejdet et skitseprojekt med kælder, stue og 1. sal, hvor stuen og 1. sal havde et samlet areal på godt 3.100 kvm og herudover en kælderetage med et areal på 2.500 kvm.
Projektet kom så langt, at byplan- og bygningsudvalget godkendte et skitseprojekt.
Det må konstateres, at kommunen har taget sig vældig god tid i sin gennemførelse af et projekt, hvor behovet ikke er blevet mindre med årene - tværtimod.
Tiden er gået og projektet er i dag ændret ved projektansøgning af 31. juli 2000
fra Foreningen Brødeskovhallen til Hillerød Kommune.
Projektet er i ansøgningen nøje beskrevet med en hal samt omklædning m.m. på
i alt næsten 2.500 kvm, hvor ca halvdelen er halareal. Prisen er i 2000 niveau
beregnet til 15 mio kr eksklusiv areal anskaffelse og modning.
Foreningen har opfyldt det primære ønske fra politikerne om etableringen af en
selvejende institution. Foreningen har ved indsamling hos husstande og erhvervsdrivende i Brødeskovområdet sikret sig den nødvendige kapital til etableringen som en erhvervsdrivende fond. 25
Vi har givet udtryk for stor fleksibilitet overfor de ønsker, det politiske system

måtte have, og vi lagt op til møder og drøftelser om projektets endelige indhold,
hvor vi især har lagt vægten på fleksibilitet som nøgleord for anvendelsesmulighederne.
Ved oplægget om en erhvervsdrivende fond har vi signaleret, at der kan være
overvejelser om, at hallen i et vist omfang skal kunne dække sine omkostninger,
men vi har ikke lagt skjul på, at også kommunen må til lommen f.x. gennem lejebetaling, for at få driften af et nyt byggeri til at løbe rundt.
I lige linie og med samme mening som i 1974 rapporten kan vi sige, at projektet
skal dække behovet i Brødeskov Skoledistrikt for idræt, kultur og fritid, men Brødeskovhallens dækningsområde skønnes at være langt større. Her har vi bl.a.
peget på de udnyttelsesgrader som kommunen selv offentliggør, som viser en
udnyttelse tæt på 100% i de øvrige haller i kommunen. Brødeskovhallen skal
også aflaste behovet andre steder i kommunen.
Det er så meget mere skuffende, at kommunen år efter år bliver ved med at argumentere med, at der ikke lige i år er råd til projektet.
Det må være på sin plads at spørge om, hvornår der vil blive råd.
Mener byrådet virkelig, at investeringer i Brødeskov området ikke er nødvendige? Også selv om Brødeskov suverænt har de dårligste forhold i kommunen.
På den positive side er fritidscentret ved Brødeskov medtaget såvel i forslaget til
Regionplan for Frederiksborg amt som i Kommuneplanforslag 2001 for Hillerød
kommune.
Et spørgsmål, som kan påkalde sig opmærksomheden er placeringen af Brødeskovhallen. Et forslag blandt mange kan være på den såkaldte Kaj´s Mark,
men placeringen kan lige såvel indpasses på skolens nuværende grønne arealer, på arealerne på den anden side af Brødeskovvej eller i skellet mellem skole
og idrætsforening.
Foreningens årlige arrangement En Hel Haldag var i 2002 en jubilæumsfest i
ordets bogstaveligste forstand. Vi havde godt 500 mennesker til de mange aktiviteter, hvilket i sig selv var en flot fremgang.
Men denne femte Hel Haldag udmærkede sig både ved blandingen af mange
nye aktiviteter som hollandsk bogudsalg, splattergeværer og trækunst, med de
velkendte aktiviteter som kræmmermarked, sundhedsbod, vejfodbold og muntert køkken. Dertil kom en pølsevogn, der med det hele var med til at give stemningen. Alt blev pakket fint ind med et storslået festfyrværkeri om aftenen.
Et vellykket arrangement, der lover godt for kommende arrangementer både på
græs og i hal. Foreningens ønske er som sædvanlig, at En Hel Haldag løber
rundt i sig. En stor takt til alle de aktive hjælpere, uden hvis hjælp arrangementet
ikke ville kunne gennemføres.
Næste Hel Haldag finder sted den 16. august 2003 på idrætsanlægget ved Brødeskov.
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Traditionen tro indsamlede foreningen også i 2002 loppevarer fra nær og fjern.

Vi har et oplagringsproblem, som vi ønsker hjælp til. Kommunen kan ikke hjælpe
os Er der nogen der kan så kontakt Bo, tlf 48 25 43 50 ?
På Kræmmermarkedet havde vi en bod som solgte pænt. Vi havde dog et ærgerligt uheld i forbindelse med et uvejr, der føj hen over markedspladsen. Vores
telt fløj bort og ødelagde materiel hos en af de andre campingvogne i nærheden.
Skaden er ikke endelig opgjort.
Men vores forening og dens medlemmer er lavet af sejt stof. Efter en henvendelse fra Hillerød Handel, indgik vi i et nyt projekt for at skubbe gang i julemarkedsideen i Hillerød Centrum.
Vi indgik i overvejelserne ud fra forskellige overvejelser:

·
·
·

Vi ønskede at skaffe midler til vores aktiviteter
Vi ønskede at gøre opmærksom på os selv gennem projektet og
Vi ønskede at markere, at vi var troværdige

Vi indgik en aftale med Hillerød Handel om produktion af i første omgang 3 boder, der skal indgå i selve julemarkedet, og ved andre arrangementer som Hillerød Handel står for i Hillerød som Summernight City.
Vi fik produceret boderne på en teknisk skole i København. Boderne er nu vores
ejendom. Vi kan udleje boderne, og indtægterne tilfalder os.
Opbevaringen af boderne har ikke fundet en løsning. På nuværende tidspunkt er
de “opstaldet” privat hos en af medlemmerne af Hillerød Handel. Kommunen
forventes at kunne finde en løsning på dette problem.
Vores bod ved julemarkedet gik udmærket, men dens placering var forkert i forhold til hovedstrømmen mellem Helsingørsgade og Slotsgade. Placeringen vil
blive bedre til næste år.
Planen for det kommende år.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vi har på bedding en ansøgning til C4 fonden om penge til yderligere
3 boder. Vi forventer, at de kan komme på plads til 1. juni 2003.
Vi forventer løbende at indsamle loppevarer. Kontakt Bo 48 25 43 50
Vi vil udgive en ny informationsfolder om projektet til alle husstande
Vi forventer at få større dialog med politikerne
Vi forventer en yderligere dialog med Skolebestyrelsen for Brødeskov
Skole
Vi forventer i efteråret at indbyde alle interesserede til drøftelse af det videre arbejde med projektet
Vi gennemfører arrangementet En Hel Haldag 2003, den 16. august 2003
Juni -juli deltagelse i summernight city
December julemarked

Vi har som sædvanlig rigeligt at tage os27
til.
Det er altid en stor fornøjelse, at når vi beder om hjælp til forskellige aktiviteter,

har vi kunnet finde den fornødne entusiasme hos borgerne i Brødeskov til at give
et nap med. Tak for det.
Det skal også understreges, at vi ud over aktive enkeltpersoner, har vi modtaget
støtte fra en række aktører som Rådgivende Ingeniører Aksel V. Jensen A/S,
Entreprenør Carlo Lorentzen A/S, Novo A/S, murermester Lars Kruse, Kop og
Kande Allerød, Allerød Idræt, Hillerød Boghandel og Prima Hillerød Øst.
Vi siger tak for indsatsen, der har bidraget til den fortsatte høje kvalitet i projektet.

Nyt fra Brødeskovkoret
Brødeskovkoret har fået ny dirigent - Maiwy Frimand-Meier.
Hun bor i Hillerød og har tæt tilknytning til vort område. Hun er dirigentuddannet, og koret er allerede meget glade for hende.
Vi tror vi får et meget afvekslende repertoire, som vi bliver glade for.
Koret er nu på små 50 medlemmer, men vi savner dog stadig nogle tenorer.
For øvrige stemmegrupper har vi indført en venteliste, men du kan godt
få prøvet din stemme, hvis du er interesseret.
Hvis du mener, du ligger i tenorlejet, så kom til en prøveaften torsdag
mellem kl. 19.30 og 22. i Nr. Herlev Sognegård. Du vil ikke fortryde det.
Koret synger i Nr. Herlev Kirke søndag den 6. april (Maria Bebudelsesdag), men ellers vil Forårsprogrammet være præget af både nye og gamle danske sange. Ud over vor forårskoncert torsdag den 22. maj kl.
19.30 i kirken og sognegården skal vi synge i byen på Hillerøds Kulturdag - EKKO 2000.
Du kan ringe til
Dirigent: Maiwy Frimand-Meier
Formand: Ynge Fraenkel
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tlf.
tlf.

4825 3162 eller
4826 6883

Støt vores sponsorer - de støtter os
ANTIKVARBOGHANDEL
Hillerød Antikvariat
Slotsgade 57
3400 Hillerød
Tlf. 4826 1498
GAS- OG VANDMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
KROPSMASSAGE
lægeexam. massør
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673
LANDINSPEKTØR
Landinspektørgruppen
v/J. Brun Andersen
Blismosen 2
3400 Hillerød
Tlf. 4817 6766
MASKINVÆRKSTED
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4226 6447
Fax 48241944

MENSENDIECK
GYMNASTIK
exam. mensendiecklærer
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673
MURERMESTER
Lars Kruse
Slettebjerget 120
3400 Hillerød
Tlf. 4826 5995
Mobil 2183 9109
OLIEFYR
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
OLIEFYR
Duus Oliefyr &
Kedel Service
Hammersholt Byvej 41
3400 Hillerød
Tlf. 2121 1109
Fax 4814 1130
OPTIKER
Synoptik A/S
Slotsgade 22 B
3400 Hillerød
Tlf. 4826 0935
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RIDNING
Hammersholt Ponyrideskole
Gl. Frederiksborgvej 4
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6574
SMEDEMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
VVS
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
Zoneterapi /
Kinesiologi / Massage
Margit's Helseklinik
v/Margit Lund
Lille Sverige Vej 2
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3136

Brødeskov Borgeravis
bb-avisen
bb-avisen
Redaktion

udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område
har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål. Formålet er at skrive
om, hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området eller fra andre om os/vort område samt at give rum for områdets foreningsliv
Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3837.
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@post.cybercity.dk
Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er ligeledes med i redaktionen

Forside

Louise S. Thygesen, Hammersholt

Tryk

PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution

via Post Danmark

Giro konto

118-8062

Udgivelse

På gaden

3/2

7/4

2/6

8/9

17/11

Deadline

13/1

17/3

12/5

18/8

27/10

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

Gør brug af Borgeravisen
Brødeskov Borgerforening
Bestyrelse:

Formål:
Område:
Kontingent:

Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423
jesper.skovdal.christiansen@atkinsglobal.com
Uffe Espersen
Kirkepladsen 5, Nr. Herlev, tlf. 4825 3053
ufesper@get2net.dk
Hanne Jensen
Slettebjerget 15, tlf. 4825 1883
Mikael Obelitz
Brødeskovvej 8, Hammersholt, tlf. 4824 3837
BBavis@post.cybercity.dk

Formand

Mikkel Boisen-Møller
Henrik Nørrelund

medlem

Lars Simonsen, Slettebjerget 131, tlf. 4825 4596

Foren. medlem

Orla Svendsen, Enghavegaardsvej 26, tlf. 4826 3857

Foren. medlem

Næstformand
Kasserer
Sekretær

Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt
fællesskab mellem områdets beboere og foreninger.
Nr. Herlev sogn samt området syd for Overdrevsvejen.
Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, St. Hestehave, Nr. Herlev,
30landområder.
Freerslev samt de omliggende
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-.
Giro: +01< +1188062< Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen

DUUS
OLIEFYR & KEDELSERVICE
* Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service
* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning

Telefon 21 21 11 09
Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød
Tlf. kontor 48 14 11 09 . Fax 48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68

48 26 31
34 87

Mogens Rasmussen
BENT SØRENSENS EFTF.
ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD
TLF. 48 26 64 47
VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR,
FJERNVARME, BADEVÆRELSER

SVIGTER
OLIE– ELLER
GASFYRET
Ring til:
48 26 64 47

Tilbud uden
forbindende på
alt VVS-arbejde
Alt i
VVS og
Smedearbejde

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr
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