
  

 

Nørre Herlev 
kirke og sogn 

i midten... 

Nr. 167 - 34. årgang  April 2004 
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Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Klargøring til syn 
Frontruder 
Udstødning 
Dæk / Fælge 
Alt i reparationer 

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

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

Alt tømrer- og 
snedkerarbejde 
udføres stort 
som småt 

 
• Nybygning 
• Ombygning 
• Tilbygning 
• Renovering m.v. 
 
 
Kontakt: 
Freerslev Bygnings- og  
Maskinsnedkeri 
Roskildevej 197, Freerslev 
3400 Hillerød 
Tlf. 4032 6237 

KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S 
 
MANDAG - FREDAG KL. 9.00 - 19.00 
LØRDAG KL. 8.00 - 16.00 
 
TLF. 48 26 45 55 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 168 på gaden ca.  7. juni 2004 
 Indleveringsfrist 17.  maj 2004 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening 

MØDEKALENDER: 
Dato Tid Sted Arrangement 

19.04 19.30 Sognegården Debataften - Kirken i konkurrence 

16.05 16.00 Nørre Herlev Kirke Forårskoncert med Brødeskovkoret 

29.05 18.00 Forsamlingshus Pinsebal 

18.09 ??? Forsamlingshus 100 års jubilæumsfest. 
    
Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
  
Midtvejsmødet i februar blev rammen om en fin dialog mellem de 
fremmødte borgere fra Brødeskovområdet og byrådspolitikerne. 
Ligesom ved Brødeskovkonferencen i januar var der i høj grad fo-
kus på emnerne Trafik og Infrastruktur, Nye boliger i Hillerød S, 
Børn og Fritid samt Formidling og Netværk. Indtrykket fra midtvejs-
mødet er, at byrådet ser positivt på vores tanker om udviklingen af 
Brødeskovområdet og at politikerne er bevidste om vores priorite-
ter. Det gælder en fuldt isoleret hal, der skal kunne bruges af såvel 
skolen som institutioner og fritidsliv. Det gælder trafikale forbedrin-
ger omkring skolerne og en cykelsti langs Lyngevejen. Og det gæl-
der en udvikling af området omkring Brødeskov Station med en af-
balanceret årlig boligtilvækst. Se også referatet fra midtvejsmødet 
andetsteds i Brødeskov Borgeravis. 
 
Brødeskov Borgerforening har tillige, som opfølgning på midtvejs-
mødet, været inviteret til møde med Teknisk Udvalg sammen med 
de øvrige lokalråd i Hillerød. Her fik vi lejlighed til at fremlægge øn-
sker til Brødeskovområdets udvikling i et 20-års perspektiv. Igen 
blev vi positivt modtaget. Vi føler, at vi har en konstruktiv dialog 
med politikerne. Der foreligger et referat fra mødet på kommunens 
hjemmeside. 
 
Der har været afholdt generalforsamling i Brødeskov Borgerfore-
ning. Bestyrelsens beretningen for året der gik samt regnskabet er 
trykt andetsteds i Brødeskov Borgeravis. I bestyrelsen for Brøde-
skov Borgerforening udtræder Uffe Espersen, men han repræsen-
terer fortsat området fra sin plads i byrådet. Uffe var i en lang år-
række formand for foreningen og har utrætteligt kæmpet Brøde-
skovområdets sag på en altid saglig og konstruktiv måde overfor 
byrådet, hvilket har været medvirkende årsag til det forholdsvis pri-
vilegerede Brødeskovområde, vi kender i dag. Uffe vil fremover 
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fungere som suppleant til bestyrelsen. Vi byder til gengæld velkom-
men til det nye medlem af bestyrelsen, der bliver Bent Sønder-
gaard. Vi glæder os meget til det kommende års arbejde i bestyrel-
sen. 
 
Vi er nu tæt på at være klar med Brødeskovområdets fælles Inter-
net portal: www.brodeskov.net 
Hvis du kunne tænke dig at blive testbruger, så skriv til: redakti-
on@brodeskov.net. 
 
Og så er det i disse uger, at Hillerød Kommune gennemfører trafi-
kale forbedringer omkring Lilleskolen, så børnene fremover vil have 
en bedre sikkerhed på skolevejen. Der vil blive etableret en hastig-
hedsdæmpende foranstaltning på Brødeskovvej på begge sider af 
Lilleskolen. Vi glæder os meget over, at der forhåbentlig med dette 
initiativ bliver fjernet en sort plet i vejnettet fra vores område. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 

http://www.brodeskov.net
mailto:on@brodeskov.net
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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, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  
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  Akupunktur  
Zoneterapi 

 
Hanne Jensen 

Akupunktør •  Zoneterapeut 
Kostvejleder 

 
Slettebjerget 136 

Ny Hammersholt 
48 26 33 36  også  aften 

 
Ring efter en folder eller gå ind på 

www.akuzoneklinik.dk 
 

Medlem af PA  Medlem af FDZ 
 Klinikken er under tilsyn af en læge  

                                                           

Italiensk 
Vin 

  
Egen import af bedre 

vine fra Toscana 
(Chianti) og Umbria. 
Hofa v/Erik Hodal 

Tlf. 4824 3433 
e-mail hofa@adr.dk 

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

http://www.akuzoneklinik.dk
mailto:hofa@adr.dk
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I løbet af det sidste år har vi arbejdet mest med mærkesagerne Brødeskovhal og 
Sikre skoleveje. Vi er nu begyndt at se tegn på, at vi er kommet nærmere nogle 
af vore mål, selvom der stadig er et stykke vej. Brødeskovhallen er kommet på 
kommunens budget, om end i en lidt anden version, end vi først havde tænkt. 
Og her i foråret vil der blive gennemført hastighedsregulering ved Lilleskolen. 

Der er heldigvis mange både enkeltpersoner og foreninger, udover Brødeskov 
Borgerforening, der arbejder konstruktivt for forbedringer af lokalområdet. Brøde-
skov Borgerforening bakker gerne denne indsats op. Og vi kan glæde os over, at 
Brødeskovområdet er repræsenteret ved flere personer i byrådet, blandt andet 
Uffe Espersen, der har gjort en stor indsats for os i det forløbne år. 

Borgerforeningen har ved flere lejligheder haft mulighed for at fremføre vores 
synspunkter offentligt, senest ved midtvejsmødet med byrådet for en måned si-
den. Det virker som om, der er en stigende forståelse for vores ønsker og en 
imødekommenhed overfor en dialog med os. Lad os håbe, at det også fører til 
noget konkret i løbet af de næste par år. 

Brødeskov.net 
Dertil kommer, at vi er påbegyndt opbygningen af vores nye Brødeskov.net Inter-
net portal. Et arbejde, der peger ind i fremtiden. Vores mission med dette arbej-
de er, at kommunikationen mellem os, medlemmerne og borgerne i området 
styrkes og gøres meget hurtigere. Vi vil bl.a. bruge brødeskov.net til at formidle 
områdets arrangementer igennem en elektronisk kalender, skabe et debatforum 
for problemstillinger i området og lave adgang til Brødeskovområdets forenings-
liv ved at huse foreningernes hjemmesider. Både Henrik Nørrelund og Mikkel 
Bojsen-Møller har knoklet med at designe portalen både på det indholdsmæssi-
ge, det æstetiske og det softwaretekniske. 

Brødeskovhallen 
Brødeskovhallen er kommet på dette års kommunalbudget. Der er blevet bevil-
get 1,5 mio. kr. fra byrådet og yderligere 1,5 mio. kr. forventes bevilget fra Loka-
le- og Anlægsfonden. For dette beløb kan der blive projekteret en såkaldt lethal, 
der ikke er isoleret eller opvarmet. Der er nedsat en styregruppe bestående af 
repræsentanter fra Foreningen Brødeskovhallen, Brødeskovskoles ledelse og 
skolebestyrelse, Brødeskov Idrætsforening, Hillerød Kommune samt Lokale- og 
Anlægsfonden. Styregruppen skal afklare, om en lethals-konstruktion kan dække 
de behov, der er hos skole og idrætsforening, samt muligheden for en senere 
udbygning til en egentlig idrætshal. Det er positivt, at der er afsat midler i år og vi 
må se mulighederne i, at området er godt repræsenteret i styregruppen. 

Bestyrelsens beretning 2003 
Brødeskov Borgerforening 
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Sikre skoleveje 
Vi ønsker fortsat en forbedring af skoleveje og infrastruktur mellem Hillerød og 
vores område. Der er stadig flere steder, hvor der mangler cykeladgang til Hille-
rød, hvoraf særligt Lyngevejen er farlig at cykle på. I 2003 blev der afsat nogle 
midler til sikring af skolevejen ved Hillerød Lilleskole. Vi har endnu kun set pla-
nerne for den hastighedssænkende foranstaltning, men vi har Teknisk Udvalgs 
ord for, at der vil blive etableret ”bump” i dette forår. 

Brødeskovkonference og Midtvejsmøde 
Bestyrelsen har i begyndelsen af 2004 haft en hektisk periode, hvor der både har 
været afholdt Brødeskovkonference for foreningerne i Brødeskovområdet og 
Midtvejsmøde for alle med deltagelse af repræsentanter fra byrådet dækkende 
næsten alle partier. Der var især fokus på emnerne Trafik og Infrastruktur, Nye 
boliger i Hillerød S, Børn og Fritid samt Formidling og Netværk. 

Ønskerne fra foreninger og råd repræsenteret ved Brødeskovkonferencen samt 
de tilbagemeldinger, der kom fra borgerne ved midtvejsmødet, vil danne grund-
lag for arbejdet i Brødeskov Borgerforening i den kommende periode. Vi vil ar-
bejde for et Brødeskovområde i udvikling med en afbalanceret årlig boligtilvækst 
fortrinsvis i Nr. Herlev. Etableringen af hallen skal være som en fuldt isoleret hal, 
der skal kunne bruges af såvel skolen som institutioner og fritidsliv. De manglen-
de cykelstier i forbindelse med Lilleskolen og Brødeskov Skole (Kollerødvej) 
samt ved Lyngevejen prioriteres meget højt. Og adgangsforholdene til Brøde-
skov Station skal tænkes ind i evt. boligudbygning, så vi bedre kan få glæde af, 
at der ligger en station i lokalområdet. 

Brødeskov Borgeravis 
Mikael Obelitz er fortsat redaktør af Brødeskov Borgeravis og Uffe Espersen har 
bistået med opsætning og kontakt til trykkeriet. Det er blevet hurtigere med op-
sætningen af bladet, når det nu foregår elektronisk. Og næsten alle indlæg til 
Brødeskov Borgeravis modtages pr. e-mail. Men både Mikael og Uffe lægger 
alligevel en del kræfter heri. 

Overgang til PBS 
2003 blev også året, hvor vi i Brødeskov Borgerforening overgik til betalingsser-
vice. En række medlemmer har meldt sig hertil, så det i fremtiden bliver lettere 
for disse at betale sit medlemskontingentet. Hanne Jensen har lagt mange kræf-
ter i at få dette til at køre på skinner. Medlemmernes opbakning er meget vigtig 
for foreningen. Vi føler, at vi kun med rette kan sige, at vi taler på Brødeskovom-
rådets vegne, hvis en stor andel af områdets borgere bakker foreningen op. Vi 
tror på, at betalingsservice kan hjælpe til med at fastholde medlemmerne, da 
man nu automatisk kan forblive medlem uden hvert år at skulle lave en indsats 
herfor. Kontingentet er i øvrigt fortsat meget lavt og er ikke steget i 2003. 
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Pinseskovtur og Fastelavn 
De sociale arrangementer: Pinseskovtur og Fastelavn, som Brødeskov Borger-
forening er medarrangør af i samarbejde med kirken, er fortsat en succes. Pinse-
morgen tidligt op, men bestemt en oplevelse at være på skovtur med skovridder 
Carsten Carstensen. Man får øjnene op for nogen ting i skoven, man aldrig ville 
have set på egen hånd. Og endnu en festlig Fastelavnssøndag i en stuvende 
fuld kirke med udklædte børn, fastelavnsboller og tøndeslagning. To arrange-
menter, der er værd at dukke op til for alle aldre. 

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. Med styrkelsen af bestyrelsen i 2003 til 6 faste medlemmer og 2 supple-
anter, har vi haft mulighed for i endnu større grad end tidligere at arbejde videre 
med gode og spændende idéer til gavn for vores område. Internet-portalen, Brø-
deskovkonferencen og Midtvejsmødet har bl.a. været arbejdskrævende aktivite-
ter, hvor det har været godt at være mange i bestyrelsen. Ikke mindst har jeres 
entusiasme og fokus ført til fine resultater – vi er kommet nærmere vore mål. Jeg 
glæder mig meget til det fortsatte samarbejde i bestyrelsen. 

Opgaverne i den kommende tid 
Vi er fortsat opsat på at arbejde for en positiv udvikling i Brødeskovområdet. I 
den kommende uge vil bestyrelsen deltage i et møde med Teknisk Udvalg, hvor 
vi sammen med de øvrige lokalråd i Hillerød skal give et oplæg til vores forvent-
ninger til lokalområdets udvikling set i et 20-års perspektiv. I dette oplæg vil vi 
tage udgangspunkt i resultatet fra Brødeskovkonferencen og udkommet af de-
batten ved Midtvejsmødet. 

I løbet af foråret forventer vi at blive klar med Brødeskov.net. Vi glæder os meget 
til at have præmiere på områdets fælles mødested på Internet. 

Til efteråret vil Kommuneplan 2005 blive debatteret og Brødeskov Borgerfore-
ning vil helt sikkert forsøge at sætte præg herpå. 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 om-
råde. 

 
På foreningens vegne 

Jesper Skovdal Christiansen, formand 

Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev 

48221423 
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 REGNSKAB FOR BRØDESKOV BORGERFORENING   
 01.01.- 31.12.2003 
 

INDTÆGTER  2003  2002 
Kontingenter  kr  7.200,00  kr  7.225,00 
Annonceindtæger  kr  56.143,75  kr  53.287,50 
Renter Giro  kr  27,65  kr  61,41 
Renter Bank  kr  54,05  kr  13,64 
B. l. F. støtte  kr 1.250,00  kr  1.275,00 
Forsamlingshus støtte  kr  1.250,00  kr  1.250,00 
moms  kr  3.092,00  kr  3.542,00 
INDTÆGTER I ALT  kr  69.017,45  kr  66.654,56 
 
UDGIFTER 
Tryk m.m. BBA  kr  43.274,62  kr  43.720,05 
Drift  kr  4.543,55  kr  3.801,05 
Indkøb af gaver  kr  1.949,00  kr  - 
MOMS-udgift  kr  3.663,25  kr  5.747,00 
Bestyrelsesmøder  kr  -  kr  - 
Naturvejleder til pinseturen  kr  937,50  kr  937,50 
Blanket tryk (girokort)  kr  -  kr  708,75 
Forsikring  kr  564,00  kr  564,00 
Køb af MS Publisher 2002  kr  1.223,00  kr  - 
Girogebyrer  kr  -  kr  483,00 
UDGIFTER I ALT  kr  56.164,92  kr  55.961,35 
ÅRETS RESULTAT  kr  12.862,53  kr  10.693,20 
 
BALANCE 
Aktiver: 
Indestående Giro  kr  -  kr  60.444,14 
Kontantbeholdning  kr  3.526,54  kr  2.648,30 
Indestående Bank  kr  55.409,40  kr  5.471,23 
Diverse tilgodehavende  kr  12.537,50  kr  - 
MOMS tilgodehavende  kr  3.092,00  kr  3.542,00 
Aktiver i alt  kr  74.565,44  kr  72.105,67 
 
Passiver: 
Formue Primo  kr  60.906,66  kr  50.213,46 
Årets resultat  kr  12.862,53  kr  10.693,20 
Formue Ultimo  kr  73.769,19  kr  60.906,66 
Forudbetalt annoncer kr  -  kr  1.331,25 
Skyldige udgifter  kr  796,25  kr  9.867,76 
Passiver alt  kr  74.565,44  kr  72.105,67 

 
Hillerød, den 9. Marts 2004 
Hanne Jensen, kasserer   Anne Sofie Morell, Revisor 
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Sæt X i kalenderen 
 ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN 

Lørdag 5-Juni-2004  
fra kl. 11 til 22 

 Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til: 
• volleyball kamp mellem grundejerforenin-

gerne 
• loppemarked -  

du kan sikkert finde noget du mangler 
• hoppeborg og diverse boder 

Eng-restauranten  har som sædvanlig kaffe/te – øl/vand og ved fro-
kosttid er der Eng-burger, Eng-pølser og kl. 18 er grillen klar til en 
Eng-steak 
Hus orkesteret ’WOD’ spiller op kl. 19 og de vil fortsætte til klokken 
ca 21 – så 
Kom til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov Gruppens 
spejderbørn. 
                Vi glæder os til at se jer! 

 Hilsen Brødeskov-spejderne 
 
 Arrangør af Engfesten 
 er:  
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED 
Salg på Engfesten 05-Juni-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 eller hanna@brodeskov.dk  
 
  

Hilsen Brødeskov-spejderne 
 

mailto:hanna@brodeskov.dk
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Referat af 
Foreningen Brødeskovhallens generalforsamling 

onsdag den 25. marts 2004 
 
Formandens beretning  
Formanden (Jess Nørgaard) gennemgik foreningens arbejde i det forløbne år, 
og i sammenhæng hermed og med dirigentens tilladelse også planerne for det 
næste år.  
2003 var et begivenhedsrigt år for Foreningen Brødeskovhallen. Vi fik ikke, hvad 
vi ønskede os i denne omgang. Året 2003 har været interessant på andre fron-
ter. 
Året startede med en ansøgning ti C4-fonden, om 3 ekstra boder til brug bl.a. 
ved julemarkedet. Vi fik bevilget yderligere 50.000 kr. og foreningen råder nu 
over 6 boder. Der udestår stadig lidt problemer med tagene, men vi regner med, 
at det bliver løst i foråret. Vi kan derefter få gang i markedsføring af boderne 
med henblik på udlejning.  
I 2003 fik vi udlejet 5 boder til grundlovsdag på posen, og til jul fik vi udlejet 1 
bod til Torvet. 
I efteråret fik vi tildelt et opbevaringsareal på Trollesminde for boderne. De kræ-
ver p.t. kun lettere vedligeholdelse, men vi mangler at få 3 sæt tage derud også. 

Foreningen har traditionen tro afholdt Hel Haldag i august måned. 
Haldagen fandt sted i godt vejr. Programmet var en smule smallere end sidste år 
med et mindre budget, men vi holdt som sædvanlig fanen højt med nye aktivite-
ter suppleret med de kendte. Mange frivillige lagde et stort arbejde dels i forbe-
redelsen, men nok så mange under selve Hel Haldag.  
Det er dejligt, at det kan lade sig gøre at holde et så stort arrangement alene 
baseret på frivillige. Så tak til alle. 
I 2003 indledte vi dagen med loppemarked i cirkusteltet. Det var en nyhed med 
ganske stor succes, men krævede et stort forberedende arbejde. Loppemarke-
det blev afløst af musik fra det lovende lokale band DNA.  
De spillede rigtigt godt, og vi glæder os til at høre mere fra DNA i fremtiden. 
Også som noget nyt, var vores traditionelle sundhedsbod suppleret med aku-
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punktur og zoneterapi. Det var en stor succes, og boden var overtegnet hele 
dagen. 
Som den sidste nyhed blev der i år spillet en oldboyskamp mellem de lokale BIF 
stjerner og de mere legendariske spillere fra Lyngby med bl.a. Berggreen og 
lignende koryfæer. Der var mange tilskuere til den underholdende kamp, som vi 
desværre tabte. Tak til Carlo for realiseringen af denne ønskekamp. 
De kendte aktiviteter som Klaverfabrikken, boder, 5-kilometerløb og vejfodbold 
var særdeles velbesøgte. 
Haldagens største succeser faldt dog som sædvanlig sted omkring vores mad-
vogn og ved vores slikbod. Det er utroligt, hvor meget der bliver fortæret på så-
dan en dag. Tak til alle aktørerne. 
Dagen gav et flot overskud, som vi er tilfredse med. 

Lethalsprojektet 
Vores forudsætninger for igangsætningen af et halprojekt har været klare: 

• Anskaffelse af grundareal til halbyggeri 
• Igangsætning af lokalplanarbejdet som forudsætning for halbyggeriet 

Bestyrelsens fantasi rakte dog ikke til at omfatte det valg, vi sammen med BIF 
måtte træffe i efteråret 2003. 
Vi blev kort fortalt kontaktet af kommunen, om vi ville være interesseret i et for-
søgsprojekt (et såkaldt lethalsprojekt) som supplement til en senere hal. En 
lethal er en hal, der er bygget af hyldevarer, den er ikke isoleret og ikke opvar-
met. Gulvet er et Virklund sportsgulv. 
Vi rekvirerede nogle skitsetegninger fra Lokale og anlægsfonden, og afholdt et 
hurtigt møde i BIF for alle interesserede parter.  
Realiteten var, at vores eget projekt om halbyggeriet ikke blev tilgodeset ved 
budgetforhandlingerne, og vi måtte derfor vælge, om vi ønskede at lege med.  
Det stod os klart, at lethalsprojektet ikke kunne løse skolens problem. Imidlertid 
fandt de fremmødte, at vi måtte sige ja, hvis vi ønskede at deltage i spillet. Eller 
sagt på en anden måde, ville det være lidt mærkeligt at sige nej til noget, vi fik 
tilbudt. Vores isolerede og opvarmede projekt er stadigvæk, det vi arbejder for. 
Konklusionerne på mødet var, at vi ville pege på den haltype som virkede som 
den mest solid, som var mulig at bygge videre på, og som passede i vores omgi-
velser. 
Mødet pegede på en placering ved BIF klubhuset som det mest fornuftige, da de 
eksisterende faciliteter som bad, toilet og kantine ville kunne bruges.   
Mødet pegede endvidere på, at det var nødvendigt, at hallen blev bygget, så 
den var forberedt til senere isolering og opvarmning. 
Der er gang i spørgsmålet om lokalplan. Indtil videre forudsættes, at lokalplanen 
vil indeholde en placering ved BIF klubhuset. Vi arbejder sideløbende med 
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spørgsmålet om at sikre os 3 nye fodboldbaner på Kajs mark i lokalplanen, hvil-
ket vil være en forudsætning for at vi går videre. 
Vi må beklage, at man fra politisk side bliver ved med at tilsidesætte de helt legi-
time interesser Brødeskov Skole har for ordentlige gymnastikfaciliteter til vores 
børn. Men det problem må vi løse senere. 
Det vi tilsyneladende får tilbudt er en hal på ca 1000 kvm + ca 300 kvm over-
dækket areal. 
Det oplæg vi i denne uge har set er en hal som kun er 8,5 meter høj, hvilket ikke 
er tilfredsstillende for et langsigtet projekt. I lokalplanen vil der stå 10,5 meter 
som en mulighed. 
Foreningen har tidligere ved indsamling hos husstande og erhvervsdrivende i 
Brødeskovområdet sikret sig den nødvendige kapital 300.000 kr til etableringen 
af en erhvervsdrivende fond, der kan køre hallen. 
Mange har givet udtryk for, at vi kan bruge de penge til at investere i en lethal. 
Det skal stå helt klart, at bestyrelsen ikke mener, at det er tilfældet. Vi investerer 
ikke penge i et forsøgsprojekt som dette.   
Hvis bestyrelsen på et tidspunkt finder, at det er relevant, at pengene kunne bru-
ges på en anden måde end den, som er angivet ved indsamlingen af pengene, 
skal vi ud og spørge alle vores interessenter om deres holdning. 
Der vil være nok at tage sig til i det kommende år omkring lethallen. 
Endelig har vores strategiske partner Brødeskov Idrætsforening holdt 40 års 
jubilæum. Foreningen Brødeskovhallen valgte at give en ny aktivitet til BIF, nem-
lig bordfodbold. Det var med det samme et stort trækplaster. Vi fik efterfølgende 
held med en fondsansøgning om et nyt køkken til BIF, som de så fik og næste 
har fået installeret nu. Tak til Carlo for den praktiske hjælp.  
Planen for 2004 for de øvrige områder. 

• Bodeudlejning 
 ½-års på Torvet 
 Sommeren 
 Kræmmermarkedet 
 Jul 
• Informationsfolder sommer 2004 
• Haldag den 14. august 2004 

• Lethal vinter 2004 
• Lokalplan forår 2004 
• Samarbejde 

 BIF / Vennerne 
 Skole 
 Borgerforening 
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• Øget medlemstilgang sommer 2004 
Vi har som sædvanlig mange jern i ilden.  
Det har været en stor fornøjelse, at vi altid, når vi har bedt om hjælp til forskelli-
ge aktiviteter, har kunnet finde den fornødne entusiasme hos borgerne i Brøde-
skov til at give et nap med. Tak for det. 
Det skal også understreges, at vi ud over de lokale ressourcer med aktive en-
keltpersoner, også har støtte fra en række professionelle aktører som Rådgiven-
de Ingeniører Aksel V. Jensen A/S, Entreprenør Carlo Lorentzen A/S, Gunnar 
Melby, og Just Svendsen. 

Den ny bestyrelse 
Efter valget udgøres bestyrelsen det næste år af: Jess Nørgaard, Svend Beeck, 
Gunnar Andersen, Bo Christensen, Hanne Jensen, Knud List Larsen og Torben 
Strunge Pedersen. 
Til suppleanter valgtes Poul Grønbæk og Parmo Olsen. 
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Foreningen Brødeskovhallen afholder 
 

En Hel Haldag 
 

Lørdag den 14. august 2004 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
 
Der vil vanen tro være mange aktiviteter for hele familien. 
 
Kunstlotteriet har igen i år meget flotte præmier, og slaget af lod-
der begynder allerede her i foråret – tag godt imod ”lodsælgerne”! 
 
Blandt de mange tilbud på selve dagen, vil der være gamle ken-
dinge så som boder, five-a-side turnering, helsebod og The DNA’s 
kommer og spiller.  
 
Og det er jo også her trækningen af kunstlodder foregår. Der vil 
derudover komme nye ting på programmet. Det endelige program 
husstandsomdeles nogle uger før haldagen. 
 

Vi ses til En Hel Haldag – lørdag den 14. august!  
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Alt indenfor 
 
• Brudebuketter 
• Dekorationer / buketter 
• Borddekorationer 
• Kranse og bårebuketter 
• Kistedekorationer 

 

BLOMBERGS 
BLOMSTER 

 
Frederiksværksgade 6 A 

3400 Hillerød 
 

48 26 00 91 

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 

Brødeskov Idræts Forening. 

 
Brødeskovkoret 

 
Brødeskovkoret holder forårskoncert 

 
Søndag den 16. maj 2004 kl. 16.00 

i Nr. Herlev Kirke 
 

Endvidere synger vi på Hillerøds kulturdag - EKKO 2000  
den 12. juni i Hillerød centrum 

Sted annonceres senere i en folder. 
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 Årsberetning fra Brødeskov Idrætsforening  

2003 har været et godt år for Brødeskov Idrætsforening. Ikke at alt har været 
rosenrødt, men de gode sider har været dominerende.   
På det sportslige plan, har vi i 2003 haft oprykninger i mikroput, i miniput, i lille-
put, i drenge, i juniorholdet og i seniorafdelingen. Selv vores Old boys  og Ve-
teraner viser sig i stand til fremvise flotte præstationer. Det er godt gået. Vi kan 
være stolte af de traditioner, vi har Brødeskov for at slå til for vores medlem-
mer og at satse på de gode fælles oplevelser. 
Vi skal også her erindre om, at en forudsætning for at det kører så godt er at 
der er mange forældre, der giver en hånd med som holdledere, trænere eller 
ved andre praktisk forhold omkring holdene og klubben. 
Vi har haft en forrygende sportslig god tur til Esbjerg for vores ungdomsafde-
ling. Vores juniorer formåede sågar at opnå en plads som nummer 2 i den 
stærkt besatte  internationale turnering, Vesterhavs Cup. Tak for en sportslig 
og socialt vellykket tur. Turen blev finansieret ved et tilskud fra Brødeskov 
Idrætsforenings Venner og ved forældrebetaling. Det er en god tradition og 
samlende på tværs af aldersklasserne. 
Vores seniorer har spillet FIF cup og Brødeskov cup, men har ikke formået at 
vinde nogen af dem. Til gengæld har det været lærerigt, og med stærke mod-
standere. Seniorer formåede alligevel at blive klart nr. 1 og rykke op. 
Klubben har som Brødeskov Idrætsforening fejret 40 års jubilæum, men klub-
bens rødder er godt 70 år gamle, og der vokser stadig mange friske skud på 
stammen. Bl.a. har en række af vores kvinder i og omkring klubben udviklet 
fælles træning med løb og cykling. De kalder sig Mosaikkerne, og initiativet har 
sit udspring i Brødeskov IF.  
I anledning af jubilæet afholdt vi en reception. Den var meget velbesøgt med 
nuværende medlemmer, gamle medlemmer, gode venner, strategiske venner, 
politikere og familier. Der var mad og drikke i rigelige mængder, og enkelte 
kunne allerede fra eftermiddagen kalde på trillebøren for at blive kørt hjem.  
Klubben fik mange flotte gaver, bl.a. en mængde kvalitetsfodbolde. Vi fik et 
petanquespil, en mikrobølgeovn, stopur og mange flere flotte ting som gardin-
erstatninger og vimpler. 
Et sidste islæt fra jubilæumsfestlighederne var fra vores strategiske partner, 
Foreningen Brødeskovhallen, der havde frembåret et bordfodbold, som straks 
vandt drengenes interesse. Som en forsinket fødselsdagsgave har halforenin-
gen endvidere efter en fondsansøgning kunnet forære klubben et gavekort til et 
nyt køkken. Den efterfølgende jubilæumsmiddag var særdeles hyggelig med 
ca 100 deltagere. 
Gennem klubbens mange venner er kantinen og køkken nu stort set fornyet og 
moderniseret gennem en periode på 2 år. Det har været en fantastisk indsats, 
som er al ære værd. Ingen andre klubber i Hillerød, kan fremvise tilsvarende 
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resultater, fremdrevet ved egen indsats og ved midler, vi selv 
har fået frem uden om kommunens kasser. 
Kantinen er et centralt omdrejningspunkt for klubbens sociale 
liv. Det er i den sammenhæng vigtigt, at den fremstår pæn og 
imødekommende for alle besøgende, men det er væsentligt, at 
kantinen er åben, når der er behov herfor. Det er derfor vigtigt, at vi gennem 
Vennerne har en kantine, som i vid udstrækning er åben i forbindelse med træ-
ning og kampene. Det kører godt. 
Fra listen over arbejdsopgaver hører også forhøjelse af hegnet bag ved målet 
på opvisningsbanen. Vi har nu fået en bevilling fra kommunen til materialerne, 
og vi forventer, at vi kan få arbejdet gennemført inden for de nærmeste måne-
der.  
Banko er stærkt medvirkende til den økonomisk sunde situation i idrætsfor-
eningen. Bestyrelsen ser gerne at flere engagerer sig i dette væsentlige arbej-
de. Bestyrelsen vil overveje om man kan udvikle andre områder, der også  vil 
bidrage til en stabil økonomi. Bestyrelsen overvejer bl.a. et lotteri, som vil kun-
ne sættes i søen i forbindelse med julen.   
Idrætsforeningens interne samarbejde er i praksis blevet forbedret. Vi priorite-
rer at kunne forbedre vores kommunikation udadtil og indadtil i det næste år. 
i har ca. 175 ungdomsmedlemmer og 85 seniormedlemmer. Medlemstallet er 
svagt stigende i forhold til sidste år.  
Den kommende sæson 2004 er som sædvanlig fyldt med nye og gamle udfor-
dringer. 
De nye strukturovervejelser om sammenlægninger af kommuner er vi uden 
direkte indflydelse på. Imidlertid bør det noteres, at der kan ske væsentlige 
ændringer i de kommunale prioriteringer, såfremt Hillerød kommune bliver slå-
et sammen med andre kommuner. Sammenlægning med kommunerne Alle-
rød, Slangerup og Skævinge kan være en fordel for Brødeskovområdets udvik-
ling og kommunale indplacering, mens en sammenlægning med Fredensborg- 
Humlebæk, Karlebo og Helsinge vil medvirke til at marginalisere Brødeskov i 
den nye struktur. 
Vores badminton afdeling har normalt stort set udsolgte timer. På samme må-
de forventes fuldtegning i  Gymnastikafdelingen. Der mangler spillere til vores 
damehåndbold. 
For så vidt angår fodboldafdelingen vil 2004 byde en ændret og mere moderne 
struktur. Vi søger en nyudvikling, hvor øget integrering mellem senior og ung-
domsafdelingerne er i fokus. Det er derfor besluttet, at vores ynglinge og seni-
orhold får fælles træning som en del af brobygning mellem ungdom og senior.  
Vi tilmelder et ynglinge hold, et serie 3 hold og et serie 5 hold, men derudover 
tilmelder vi et U21 hold, hvor vores ungseniorer kan spille sammen og med 
vores ynglinge. Vi har store forventninger til denne nyskabelse, men det stiller 
store krav til flere ressourcepersoner, for at indsatsen kan få et godt forløb. 
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De sportslige mål for 2004 er derfor, at alle holdene kan placere sig i den øvre 
ende af deres respektive rækker. Vil der undervejs vise sig mulighed for opryk-
ninger, vil det være flot, men der forventes ingen nedrykninger.  
Det forventes, som traditionen foreskriver, at ungdomsafdelingen også i år vil 
arrangere en fællestur til en turnering et sted i landet. Men som noget nyt over-
vejes det stærkt, at vi tillige i år tilmelder 2-3 hold til Tivolicup i Hillerød. 
Som det er de fleste bekendt, har kommunen ved sidste budgetforlig afsat 1½ 
mio kroner til en lethal i Brødeskov. Herudover har Lokale- og anlægsfonden 
bevilget yderligere 1½ mio kr. 
Bestyrelsen har en række forventninger til lethalsprojektet. Dels kan det være 
med til at udvikle nye idrætsområder i vores område, og dels kan det give  det 
nødvendige incitament til, at vi får løst problemet med manglende fodboldbaner i 
Brødeskov.  
Spørgsmålet om fodboldbaner er imidlertid et problem, som vil blive taget op i 
løbet af det kommende år. Bestyrelsen har således skriftligt for et par måneder 
siden gjort det klart, at et projekt, hvor en lethal placeres på BIF fodboldarealer 
ikke er uden problemer. Der skal træffes politiske beslutninger til løsning inden 
de endelige beslutninger tages om en sådan placering. 
Den foreslåede placering vil i realiteten fjerne træningsmuligheder. Arealer som 
ikke kan undværes. Bestyrelsen har derfor bedt om, at vi får nye baner til rådig-
hed. En principiel politisk beslutning om, at der skal placeres nye fodboldbaner i 
relation til det eksisterende BIF-anlæg.  
Såfremt spørgsmålet om græsarealer er afklaret ser bestyrelsen ikke det store 
problem om en lethal i mere eller mindre lette udgaver. Selvfølgelig er vi interes-
serede i en udgave, som er fuldt på højde med de bedste haller i landet, men 
det er ikke realistisk i en rum tid fremover.  
Bestyrelsen vil derfor hellere lægge sine kræfter i spørgsmålet om banerne og i 
et ordentligt overvågningsprogram for lethallen, så vi kan få argumenter frem, 
som kan sikre, at vi så hurtigt som muligt kan isolere og opvarme hallen. 
En ny forening har set dagens lys i Hillerød, Hillerød Hammerheads. Det er 
amerikansk fodbold og Brødeskov Idrætsforening forsøger at få dem til at tilslut-
te sig vores forening. I den sammenhæng vil det kræve en separat bane til den-
ne sportsgren.  
Som afslutning på beretningen vil jeg på bestyrelsens og klubbens vegne rette 
en stor tak til vores sponsorer og i særlig grad til Carlo  for hjælp med vores 
mange aktiviteter. Det er med til at få BIF til at vokse og udvikle sig til glæde for 
medlemmerne. 
Jeg vil gerne understrege, at det er absolut centralt at klubben har orden i øko-
nomien, thi uden den vil det ikke være muligt, at drive en sportsforening med så 
megen fremdrift og udsyn som er tilfældet i Brødeskov Idrætsforening.  
(Indlægget er forkortet af redaktionen). 
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Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk 
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten 

Sådan sparer du titusindvis af kroner 

Er det for dyrt at sælge bolig ? 

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

Bent Carlsson 
Statsautoriseret  
Ejendomsmægler MEL 
Ring 48 17 07 29 

19.995 kr. - fast pris hver gang! 
B O L I G M A R K E D E T 

RobinHus.dk 

HÅNDBOLDSPILLER OG/ELLER TRÆ-
NER TIL BRØDESKOVS DAMEHOLD 

 
Er du +25 og i besiddelse af håndbolderfaring og spille-
glæde, er du kvinden vi mangler på vores hold.  
Vi er en blanding af nye og gamle spillere, der spiller tur-
neringshåndbold på serieniveau - og for at have det 
sjovt. Vi træner en aften om ugen i sæsonen (torsdage 
fra kl. 19.15) i hallen på Kulsvierskolen. 
 
Måske får vi brug for en ny  træner i sæsonen 2004/5.  
Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har lyst til at prøve 
dine trænerevner af på os. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte holdleder Marianne 
Andersen (48254603), Bente Larsen (48245061) eller 
træner Claus Dyrby (48142344) 
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Alt indenfor byggeri,  
reparation og vedligeholdelse 

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

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

 
 

Carlo Lorentzen A/S 
Frejasvej 23B, Hillerød 

 
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50 

E-mail: Cl@cl-as.dk 
www.cl-as.dk 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

Når alting vokser 
en over hovedet, 
er det rart, at der 
er en mindre bank, 
der ikke føler sig  
større end sine kun-
der - og samtidig er 

stor nok til de fleste 

mailto:Cl@cl-as.dk
http://www.cl-as.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417 

 

LEJ FORSAMLINGSHU-
SET  

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! 

           

Mæglerne                                                     Bent Nielsen 
Statsautoriseret ejendomsmægler • valuar • MDE Østergade 18 Frederiksværksgade 101 
 3400 Hillerød 3400 Hillerød 
 Telefon 48 26 99 11 Telefon 48 26 99 10 
 Fax 48 24 24 04 Fax 48 24 04 47 
 e-mail: 340@edc.dk e-mail: 241@edc.dk 
 

Frisk malingen op 

Tjek det udvendige træværk Lyse farver giver 
lyse og store rum 

Et flot gulv kan 
være penge værd 

Udskift 
punkterede 
termoruder 

mailto:340@edc.dk
mailto:241@edc.dk


26 

 

Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400  Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417 
Hammersholt Forsamlingshus Telefonliste 
Formand Svend Erik Pedersen    4826 5965 
Næstformand Annette Novotni    4814 4309 
Kasserer Lis Aagaard    4817 6391 
Best. medlem Dorrit Høj Petersen    4817 6561 
Best. medlem Henning Nielsen    4826 5057 
Best. medlem Knud Pedersen    2279 0521 
Best. medlem Bo Hansen    4817 0944 
1. suppl. Morten Morell    4817 5471 
2. suppl. Birgit Levinsen    4817 3606 
Forsamlingshuset, udlejning    4817 1861 
Forsamlingshuset     4817 0417   
 
 
Petanque 
Foråret er heldigvis på vej.  Håber derfor, at mange vil gøre brug af til-
buddet om at benytte Husets Petanquebane, der blev anlagt sidste år.  Vi 
starter på at spille første gang den 6. maj og herefter hver torsdag fra 
kl. 18.00. 
 
Pinsebal 
Reserver Pinselørdag til den store fest i Hammersholt Forsamlingshus 
 

Pinsebal lørdag den 29. maj 2004 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 - ”Western-cabaret”, leveret 
af husets meget dygtige ”faste ensemble”. 
 
Efter underholdning og spisning spiller bandet Old Crew op til dans. 
 
Vi glæder os til at byde mange gæster velkommen til Pinsebal. 
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Hammersholt Forsamlingshus’ 100 års jubilæum - uge 38/2004  
    
Husets underholdsgruppe arbejder ihærdigt på at få sammensat program-
met - men det vides med sikkerhed, at selve jubilæumsfesten vil finde sted 
lørdag den 18. september 2004 - Så sæt et stort X i kalenderen allerede nu. 
 

 
Men der vil komme flere arrangementer i anledning af den store runde 
dag - 100 år er trods alt noget at fejre - mere i de kommende numre af 
Borgeravisen. 
 
                                                           ---------- 
 
Vi glæder os til at se mange til vore arrangementer og håber på, at I alle 
får lyst til at deltage i dem. 
 
Mange hilsner 
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 
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Brødeskov teater 
Først bliver man jo født 

Af Line Knutzon 

Brødeskov Teaters opførelse af Line Knutzons ”Først bliver man jo født” i 
forsamlingshuset den 19. og 21. marts var en dejlig oplevelse. 

Line Knutzon mestrer det underfundige spil mellem mennesker, der på én 
gang er selvoptagne, indelukkede og frygtsomme, men som samtidig har 
et stort undertrykt behov for fællesskab med andre. 

Spillet mellem disse 6 mennesker i tre nabolejligheder giver anledning til 
episoder og samtaler, der er hylende morsomme, men som samtidig er 
sørgelige og deprimerende. 

Herunder ses de seks dygtige skuespillere fra Brødeskov Teater til ven-
stre, og til højre på bænken en begyndende sympati og forståelse mellem 
to af de medvirkende. 

/Uffe 
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ANTIKVARBOGHANDEL 
Hillerød Antikvariat 
Slotsgade 57 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 1498 

MENSENDIECK  
GYMNASTIK 
exam. mensendiecklærer 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

RIDNING 
Hammersholt Ponyrideskole 
Gl. Frederiksborgvej 4 
Ny Hammersholt 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6574 

GAS- OG VANDMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

MURERMESTER 
Lars Kruse 
Slettebjerget 120 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 5995  
Mobil 2183 9109 

SMEDEMESTER 
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 

OLIEFYR 
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 

LANDINSPEKTØR 
Landinspektørgruppen 
v/J. Brun Andersen 
Blismosen 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4817 6766 

OLIEFYR 
Duus Oliefyr & 
Kedel Service 
Hammersholt Byvej 41 
3400 Hillerød 
Tlf. 2121 1109  
Fax 4814 1130 

Zoneterapi / 
Kinesiologi / Massage 
Margit's Helseklinik 
v/Margit Lund 
Lille Sverige Vej 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3136 

MASKINVÆRKSTED 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4226 6447  
Fax 48241944 

OPTIKER 
Synoptik A/S 
Slotsgade 22 B 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 0935 

 

Støt vores sponsorer - de støtter os 
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Brødeskov Borgeravis 
bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlem-

merne og alle husstande i foreningens område 
bb-avisen 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 områ-
dets foreningsliv 

Redaktion Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør 
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3837. 
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net 

 Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er med i redaktionen 
Forside Louise S. Thygesen, Hammersholt 
Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. 
Distribution via Post Danmark 
Bankkonto Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr. 1583 230 
Udgivelse På gaden 9/2 19/4 7/6 13/9 22/11 

 Deadline 19/1 22/3 17/5 23/8 1/11 
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse dato-
er. 

Gør brug af Borgeravisen 
 

Brødeskov Borgerforening 
Bestyrelse: Jesper Skovdal Christiansen 

Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423 
redaktion@brodeskov.net  

Formand 

 Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev 
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk 

Næstformand 

 Hanne Jensen, Slettebjerget 15,  
tlf. 4825 1883 

Kasserer 

 Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,  
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net 

Redaktør af 
BB avisen 

 Mikkel Bojsen-Møller, Slettebjerget 144,  
tlf. 4825 2582 

Sekretær 
 

 Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,  
tlf. 4824 0885 

Webmaster 

   
Formål: Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et ak-

tivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. 
Område: Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. Her-

lev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. 
Kontingent: Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. 

Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen 
Konto 6300 - 1583 230 

mailto:BBavis@brodeskov.net
mailto:redaktion@brodeskov.net
mailto:t.b.soendergaard@mail.tele.dk
mailto:BBavis@brodeskov.net


31 

 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 34 87 
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 Mogens Rasmussen 
 

ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD 
TLF. 48 26 64 47 

VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR, 
FJERNVARME, BADEVÆRELSER 

BENT SØRENSENS EFTF. 

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

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr 
Solvarmeanlæg 

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


