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Nyhedsbrev april 2019 
 

Generalforsamling 

Der blev afholdt generalforsamling tirsdag d. 12. marts 2019 

på idrætscenter Vest, med 43 fremmødte. 

Niels Sparvath og Martin Papsø var på valg. 

Både Niels og Martin blev genvalgt. 

Referatet er vedlagt sidst i nyhedsbrevet. 

Ellers kan referatet af generalforsamlingen til enhver tid læses på:      

www.ellebaek1.dk 

 

Siden sidste ”rigtige” nyhedsbrev udkom i december 2018, 

har der været bestyrelsesmøder den 15. januar, 07. februar og 03. april. 
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Den nye bestyrelse består af: 

 

Niels Sparvath 

Formand 

Kuhlausvej 14 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

E-mail: niels.sparvath@hotmail.com 

 

Mere om Niels:  

Jeg er 61 år, gift med Rie, og bor på Kuh-

lausvej 14 og har gjort det siden 1994. Jeg 

er arkitekt og arbejder med planlægning og 

landdistriktsudvikling i Holstebro Kommu-

nes Planafdeling.  

Er gift med Rie som jeg har 4 døtre sam-

men med og snart 7 børnebørn. 

Jeg synes, at det er spændende som besty-

relsesmedlem at være med til at drive og 

udvikle de grønne områder og vejene i vo-

res boligområde. Jeg vil arbejde for at de 

grønne områder skal drives så giftfrit som 

muligt og at vi begynder at eksperimentere 

med lidt mere vildskab på udvalgte områ-

der. Der skal laves en prioriteret plan for 

indretning og vedligeholdelse af vejene, så 

de mest nedslidte veje og fortove vedlige-

holdes først. Og så vil jeg gerne være med 

til at øge det sociale sammenhold i vores 

område.   

 

 

 

Anne Marie 

Steffensen (Tut) 

Næstformand 

Hartmannsvej 25 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

E-mail: tut.stef@gmail.com 

 

Mere om Tut: 

Jeg hedder Anne Marie Steffensen, men 

Tut er det eneste navn jeg reagerer på, så 

det vil jeg gerne kaldes. Jeg har haft mit 

udgangspunkt i livet her i den vestlige del 

af byen eller mere vestpå, og derfor har det 

selvfølgelig min interesse, hvordan det ud-

vikler sig. Jeg synes det er spændende, og 

det bliver ikke mindre spændende, når man 

får medindflydelse: Hvor mange og hvor 

høje træer, legepladsfaciliteter, trafiksik-

kerhed! Og kloakering, asfalt og belæg-

ning!  

Der er mange områder at tage vare på, og 

lige nu er jeg i en fase, hvor jeg tænker, at 

selv om jeg synes, vi hele tiden gør noget, 

får det nok aldrig nogen ende. Området 

skal holdes ved lige. Og jeg synes, det er 

fascinerende, at vi har byens bedste private 

legeplads og at man som pensionist har rig-

tig mange muligheder i cykelafstand. Så 

der er noget at sætte pris på….   og noget at 

passe på. 

 

 

 

http://www.facebook.com/
mailto:niels.sparvath@hotmail.com
mailto:tut.stef@gmail.com


 

www.ellebaek1.dk  www.facebook.com 

 

 

 

 

Jørgen Friis 

Kasserer 

Hartmannsvej 47 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

E-mail: j.friis@hotmail.dk  

 

Mere om Jørgen:  

Jeg bor på Hartmannsvej sammen med min 

kone Else. Vi flyttede til Holstebro for 13 

år siden da jeg var gået på efterløn. Vi faldt 

for de dejlige grønne områder og huset. 

Jeg er pensionist, efter et langt arbejdsliv, 

hvor jeg har flyttet rundt i landet. Gennem 

hele min karriere har jeg arbejdet med øko-

nomi, planlægning og ledelse på alle ni-

veauer. Senest som kommunal forvalt-

ningschef. Jeg håber derfor, at jeg kan 

bruge min arbejdsmæssige erfaring både 

som bestyrelsesmedlem og som kasserer. 

Nøgleord for min indsats i bestyrelsen vil 

være information, udvikling af de grønne 

områder og få sat skub i renovering af veje 

og fortove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Papsø 

Sekretær 

Bachsvej 32c 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

E-mail: martinp80@icloud.com 

 

Mere om Martin: 

Jeg er 39 år og bor på Bachsvej. Der har 

jeg boet i cirka 5 år. Jeg arbejder som la-

germedarbejder på Færch Plast her i Hol-

stebro. Jeg har været i bestyrelsen i 3 år nu, 

hele tiden som sekretær. Jeg ser frem til at 

fortsætte det spændende arbejde med resten 

af bestyrelsen. Især det at være en del af 

fællesskabet om at præge området og de 

grønne arealer. Jeg synes vi har nogle rig-

tig gode og flotte legepladser, som jeg sy-

nes er noget der fortsat skal være en vigtig 

del af de mange grønne arealer vi har i 

ejerlauget. At være medlem af bestyrelsen 

har vakt min interesse for området og jeg 

håber at kunne være med til at skabe 

samme interesse hos flere. 
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Philip Doolan 

Bestyrelsesmedlem 

H. C. Lumbyes vej 27 

7500 Holstebro 

 

 

 

Mail: doolan64@gmail.com 

 

Mere om Philip: Jeg hedder Philip Doolan. 

Jeg bor på H.C. Lumbyes vej, sammen 

med min kæreste og vores 4 fælles børn. Vi 

har boet her i næsten 8 år og synes det er et 

dejligt og stille område, hvor vi håber vo-

res børn vil vokse op i trygge og rolige om-

givelser. Jeg meldte mig ind i bestyrelsen, 

fordi jeg synes vi skal beholde den alsidig-

hed og diversitet der er, når vi er 5 menne-

sker af forskellig alder og baggrund. Jeg 

håber, jeg kan medvirke til at vores område 

bliver ved med at være et dejligt, attraktivt 

og sikkert sted at bevæge sig rundt i. 

 

__________________________________ 

 

Aktuelt 

Den lille legeplads har fået en lille overha-

ling, til stor begejstring for de besøgende. 

Sandkassen er blevet udvidet, der er opsat 

et nyt legehus og rutsjebanen har skiftet 

placering. Efterfølgende er legehuset dog 

roteret 90 grader, for at komme lidt i læ for 

vestenvinden og rutsjebanen er blevet sæn-

ket, da afstanden ned til sandet før var for 

stor 

 

På den store legeplads har gravemaskinen 

kortvarigt været fraværende, pga. udskift-

ning af sikringskæden. Den var simpelthen 

rustet væk nede under sandet. 

 

 
Petanque banerne har fået nye kanter af ro-

binietræ og er klar til nye strabadser fra de 

ivrige spillere. 

Der er som sædvanlig fælles petanque 

onsdage kl. 10. 

Det er selvfølgelig gratis og for alle. 

Fokusområderne 2019 

For 2019 har bestyrelsen fastsat følgende 

fokusområder: 

-  Asfalt & belægningssten. 

-  ”Lilleskoven”, mellem Bachsvej og  

  Griegsvej. 
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Fokusområderne skal ses som to priorite-

rede områder, ud over bestyrelsens nor-

male drift af ejerlauget. 

Udpluk af beboerhenvendelser 

To beboere har solgt hus og i samme for-

bindelse rettet et par spørgsmål til bestyrel-

sens kasserer vedr. betaling af kontingent 

til ejerlauget, i henhold til ejerskiftet. 

Der kunne i nyhedsbrevet fra september 

sidste år, læses et afsnit om betaling af 

kontingent samt deling af udgiften ved et 

hussalg. 

I anledning af kontinuerlige henvendelser, 

bliver denne tekst nu lagt ud på facebook-

siden og på ejerlaugets egen hjemmeside.  

En beboer på Griegsvej har bemærket at 

der er selvsåede ahorn i området bag sin 

hæk, ved den store legeplads. Han ønsker 

disse træer skåret ned da de menes at 

skygge for hækkens trivsel. 

Bestyrelsen drøfter det med gartnerne på 

den næste gåtur i området.   

Ejerlaugets medier 

Har du brug for at kontakte bestyrelsen 

angående f.eks. ris og ros, vedligehold 

eller forslag til ændringer af de grønne 

områder, så brug kontaktformularen på 

ejerlaugets hjemmeside 

www.ellebaek1.dk 

Beskeden bliver sendt rundt til hele be-

styrelsen og kan der ikke gives svar med 

det samme, bliver henvendelsen taget 

op på næstkommende bestyrelsesmøde. 

På hjemmesiden kan man også se og 

downloade referater fra bestyrelsesmø-

der, generalforsamlinger. Nyhedsbreve, 

vedtægter, forretningsorden, oversigts-

kort og årsrapporterne fra regnskabet 

ligger også tilgængeligt på hjemmesi-

den. 

Ejerlauget har også en Facebook side, 

som bruges til at give aktuel informa-

tion, invitationer til generalforsamling, 

Skt. Hans mm. Samt fælles kontakt og 

information, ejerlaugets beboere imel-

lem. Eksempelvis er der delt billeder af 

arbejdet på den nye legeplads, aktuelle 

begivenheder, glemte sager og cykler 

samt oplysninger om gode råd, regler og 

vejledning til beboere. Der bliver ligeså 

stille flere og flere følgere af Facebook-

siden og derved mere fælles deling af 

information og begivenheder og det er 

jo en glædelig udvikling. 

https://www.facebook.com/ellebaek1/ 

eller brug QR koden  
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Referat af generalforsamling 
 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.30 på Idrætscenter Vest 
43 fremmødte 

 

1. Valg af dirigent 

Vagn Munk Rasmussen blev valgt 

Vagn takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Carl Kristensen og Leif Nielsen blev valgt som stemmetællere. 

 

3. Beretning om ejerlaugets virksomhed siden sidste generalforsamling.  

Formand, Niels Sparvath, fremlagde beretningen og viste efterfølgende dias med bil-

leder og placeringer på kort, for de relevante punkter i beretningen.  

 

Beretningen kom bl.a. ind på: 

Skt. Hans aften med risiko for afbrændingsforbud 

Gåture og aftaler med gartnerne 

Udvidelse af den lille legeplads 

Nye kanter på petanquebanen 

Lilleskoven mellem Bachsvej og Griegsvej 

Asfalt og fjernvarme 

Snerydning 

Parkering på veje 

Beboerhenvendelser 

 

Leif Nielsen Laubsvej 56 ønsker træer bag ved nummer 52-54 fældet, og spørger til en 

status, da det er noget som bestyrelsen har drøftet tidligere. Bestyrelsen vil drøfte det 

med gartnerne næste gang de mødes. 

En beboer Bjarne spørger til, om der kommer asfalt på i 2019. Der tilstræbes at påbe-

gynde asfaltarbejde i år. Grunden til at fornyelsen af vejbelægningen er blevet udskudt, 

er at bestyrelsen har afventet, at Vestforsyning er blevet færdig med at udskifte fjerne-

varmeledningerne i vore veje. Og det er nu sket på de fleste steder. I overvejelser indgår 

om asfalt og belægnings sten kan skiftes på alle veje på én gang, eller om udskiftning 

skal foregå i flere etaper. Tut gør opmærksom på at vejtræer drøftes i bestyrelsen i for-

bindelse med asfalt og belægningssten. 

En beboer foreslår, at man kan spørge beoerne på vejen angående ønske om vejtræer. 

Den samme beboer spørger også om der kommer belægningssten de samme steder som 

før. Bestyrelsen har ikke planer om at lægge asfalt i hele vejbredden, da det ikke vil se 

godt ud. 



 

 
 

En beboer fra Griegsvej 51 beder om at få ryddet ud i området bag sin hæk. Bestyrelsen 

har drøftet henvendelsen og tager det op med gartnerne til efteråret. 

Beretningen blev efterfølgende godkendt ved bifald fra generalforsamlingen. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af, 

hvor stort et beløb, der skal hensættes til vedligeholdelse af veje og stier.  

Jørgen Friis gennemgik regnskabet og foreslog det tiloversblevne henlagt til veje og 

stier. 

En beboer spørger om vi flytter rundt på pengene for at få bedre afkast. Det arbejdes der 

ikke i, da det vil sætte pengene i langsigtede investeringer, hvilket vil være uhensigts-

mæssigt, da vi står og skal bruge penge på asfalt.  

En nyligt tilflyttet beboer giver udtryk for at hun er glad for at vi skal have asfalt på, 

men vil i samme omgang gerne have mere medlemsinformation ud over nyhedsbrevet. 

Det blev aftalt at der gøres noget særligt ud af at rette fokus mod hjemmesiden og Face-

booksiden i næste nyhedsbrev. 

Regnskabet blev godkendt ved bifald fra generalforsamlingen. 

 

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet blev godkendt ved bifald fra generalforsamlingen. 

Kontingentet forbliver på 1800kr. 

 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter  

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Følgende bestyrelses-

medlemmer er på valg: 

- Niels Sparvath, modtager genvalg og genvælges 

- Martin Papsø, modtager genvalg og genvælges 

 

Valg af 2 suppleanter for en etårig periode. 

-Allan Knudsen, Griegsvej 5 blev valgt som første suppleant 

-Selma Fage Pedersen, Laubsvej 58 blev valgt som anden suppleant 

 

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleantsuppleant 

Der skal vælges en revisor for en toårig periode.  

- Karin Sørensen, modtager genvalg for perioden 2019-2021 og genvælges 

 

Der skal vælges en revisorsuppleant for en etårig periode. 

- Aase Nygaard, Laubsvej 28 modtager genvalg og genvælges 

 

  



 

 
 

9. Eventuelt 

En beboer spørger om bestyrelsen har drøftet ordningen Nabohjælp. Niels nævner at det 

er en henvendelse som er drøftet tidligere, men ikke noget som sorterer under bestyrel-

sen. Niels foreslår dog at et besøg fra Nabohjælp med foredrag kunne være et interes-

sant indslag. 

Efter generalforsamlingen serveredes smørrebrød. 

 

 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 

 

 


