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Aktuelt 
• Status på økonomi: Overholdelse af budgettet ser fornuftigt ud. Det forventes, at der grundet 

ændringer i vilkår fra banken, skal betales flere renter end budgetteret. Dette er bestyrelsen 

opmærksom på ift. at overholde budgettet. Enkelte ejendomme mangler at betale kontingent, hvilket 

vores kasserer følger op på.  

 

• Ny kontrakt for de grønne områder: Der er indgået en ny kontrakt med Vinderup Anlæg og 

Havedesign Aps. for perioden 2021-2023. Bestyrelsen har vurderet, at det er gavnligt at fortsætte 

samarbejdet med Vinderup Anlæg. 

 

• Kontakt til bestyrelsen: Bestyrelsen får sommetider henvendelser på SMS og via vores 

Facebookside. Fremadrettet er det ikke muligt at kontakte bestyrelsen via Facebook. Vi opfordrer 

alle beboere til at kommunikere med bestyrelsen via web-formularen på hjemmesiden.  

 

 
Generalforsamling 

Sct. Hans: Bestyrelsen har besluttet, at Sct. Hans 

2021 aflyses. Beslutningen er begrundet i den 

nuværende coronasituationen samt de aktuelle 

restriktioner på området.  

Generalforsamlingen forventes gennemført primo 

september. Dato oplyses senere. 

 

Der vil på ny blive udsendt indkaldelse og det vil 

derfor være muligt at indgive emner til drøftelse 

samt ændringer af vedtægter. 

Spørgsmål til Generalforsamling 
En beboer kommenterer på indkaldelsen til generalforsamlingen, der efterfølgende er blevet aflyst. Beboeren 

spørger, om ikke punktet vedr. optagelse af lån bør være et selvstændigt punkt på dagsordenen. Derudover 

foreslår beboeren, at der skal oplyses om renter og omkostninger på et lån, sikkerhed og evt. konsekvenser 

for det fremtidige kontingent.  

Opfølgning: Bestyrelsen mener, at vi har skrevet indkaldelsen til dagsordenen så korrekt som muligt. 

Bestyrelsen medgiver, at konsekvenserne af et evt. lån skal gennemgås nøje - herunder de økonomiske 

rammer og konsekvenser for budgettet - og vises på generalforsamlingen. Kommentarer forud for 

generalforsamlingen er meget velkomne. 
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Hakkehold 
Det er ikke bestyrelsens politik eller ønske at vedligehold skal varetages af frivillige eller på såkaldte 

arbejdsdage. Alligevel kan løsningen på udfordringerne med ukrudt på legepladserne, være oprettelsen af et 

”Hakkehold”. Bestyrelsen har besluttet, at sprøjtemidler på ejerlaugets områder skal minimeres. Der sprøjtes 

derfor ikke på de tre legepladser, hvor ukrudtet i sandet derfor fjernes ved, at der hakkes to til fire gange om 

året. I 2020 brugte vi således 24.000 kr. på at få legepladserne hakket. Derfor vil bestyrelsen fremadrettet et 

par gange om året, indbyde til et par timer, hvor vi sammen hakker legepladserne. Vi håber, at dette initiativ 

kan frigive midler til de grønne områder, samt at arbejdet også kan understøtte noget socialt på tværs af 

generationerne i vores skønne område. Efter arbejdet er afsluttet, serveres pølser og øl/vand.  

Dato, hvor der inviteres til hakning af legepladser, kommer i nyhedsbrev, hjemmeside og på Facebook. 

Bestyrelsen havde ønsket at drøfte dette på generalforsamlingen, men da denne er udsat, opstarter vi 

forsøgsvist. Første gang vil blive i starten af sommeren, hvis der opstår et behov for det.  

 

Status på asfalt 
Bestyrelsen er opmærksom på, at flere er utålmodige omkring påbegyndelse af ny asfaltering og udskiftning 

af belægningssten. Det har vi stor forståelse for og det er også et arbejde som bestyrelsen med stor iver 

ønsker påbegyndt snarest. Der opstår desværre gentagende udfordringer, der forsinker projektet, herunder 

prisstigninger, entreprenører der ikke har tid mv. På bestyrelsesmødet den 2.9.2020 blev det besluttet, at 

bestyrelsens skulle undersøge mulighederne for at optage et 

lån, så alt asfalt- og belægningsarbejde kan realiseres på én 

gang. Et sådant lån skal godkendes af generalforsamlingen. 

Derfor afventes afholdelse af generalforsamlingen, så det kan 

blive afklaret om det er muligt, at der optages et lån. Dette er 

med til at afgøre hvor mange veje vi kan skiftet asfalt og 

belægningssten på samt med hvilken hastighed, det kan ske. 

Denne omgang af asfaltering og belægningssten drejer sig om 

følgende veje: H.C. Lumbyes Vej, Lange Müllers Vej, 

Laubsvej, Griegsvej samt stier, der er ejet af ejerlauget.  
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Parkering 
I en deklaration, der specificerer nogle bestemmelser i den gamle byplanvedtægt nr. 33 fra 1970, står bl.a. 

følgende om parkering: 

 

 

Bestyrelsen har fået flere klager om parkering af biler og campingvogne på vejene i vores område. Vi 

opfordrer til at de skrevne såvel som uskrevne regler overholdes. Vi har nu kontaktet Holstebro Kommune 

for at forhøre os, om de bestemmelser, der står i deklarationen, fortsat gælder, om bestemmelserne 

håndhæves og hvordan det sker. 

Bestyrelsens holdning er, at vi ikke udfører politiarbejde eller myndighedsarbejde. Derfor opfordres naboer 

til indledningsvist selv at tage en dialog i tilfælde af problemer med parkering. Er parkeringen til fare for 

trafikken, opfordres beboerne til at tage kontakt til politiet. 

 

Kontingent og salg af ejendom 
Bestyrelsen modtager flere henvendelser fra både købere og sælgere vedr. kontingent.  

Størrelsen af det årlige kontingent besluttes af generalforsamlingen og opkræves pr. 1. maj samme år. Den, 

der står som ejer den 1. maj, er ansvarlig for betaling af kontingentet. Beløbet dækker perioden 1. januar til 

31. december 

Ved salg af ejendom deles kontingentet mellem køber og sælger, så hver ejer betaler for den periode 

vedkommende har haft ejendommen. Mellemværendet mellem ny og gammel ejer udlignes over 

refusionsopgørelsen. 

Ifm. ejendomshandel er bestyrelsen blevet kontaktet med henblik på at få udleveret referat fra sidste 

generalforsamling. Bestyrelsen henviser til at alle referater fra både generalforsamling samt de enkelte 

bestyrelsesmøder kan findes på vores hjemmeside, under menupunktet ”Bestyrelsen” 
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Grønne områder 
Der sker hele tiden små justeringer, reparationer og forbedringer i vores område. I den seneste tid er der 

plantet et nyt lindetræ på Griegsvej, efter at et sygt kastanjetræ måtte fjernes. På Griegsvej er der desuden 

opsat en ny bom, mens en anden er blevet repareret. Ifm. nytår, blev to af vores stativer til hundeposer 

desværre sprængt i stykker; derfor er der indkøbt to nye. Bestyrelsen overvejer, om disse stativer i fremtiden 

skal fjernes op til nytår.  

Flere steder i vores grønne områder kan man opleve, at der er traktorspor i vore græsplæner. Flere af 

beboerne i området får i denne tid lavet nye haver. Det er ofte maskiner fra dette arbejde, der sætter spor på 

vores fællesarealer. Bestyrelsen er opmærksom på, om der skal ske en genopretning af græsarealerne eller 

om sporene forsvinder af sig selv. Ved nogle af stierne har maskiner til kommunal snerydning ødelagt dele 

af vores græsarealer. Bestyrelsen er i dialog med Kaj Beck om at anlægge kørefliser ved nogle af de smalle 

stier, så det samme problem ikke opstår år efter år. 

I år har bestyrelsen afsat midler til to store projekter ifm. vores grønne arealer. Først og fremmest en 

tiltrængt oprydning i vores æbleplantage og dels en nyetablering af en blomstereng.  
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Blomstereng 
Status: Arbejdet er påbegyndt 

 

Bestyrelsen sætter generelt en ære i at vores område fremtræder velplejet og i orden. Men vi synes ikke, at 

alle de grønne områder skal fremtræde som private prydhaver og hele debatten om insektdød og 

biodiversitet har også påvirket os.  

Vi har derfor – også på beboeropfordringer - besluttet at lave et forsøg på den tidligere volleyballbane på 

hjørnet af Birkelundstien og Hartmannsstien. Banen bliver snart tilsået med en vildblomstblanding med en 

sti tværs igennem og med en lysning, hvor der kan placeres en bænk. Det bliver spændende at se, hvordan 

området kommer til at se ud, når det er vokset godt op først på sommeren. Til efteråret klipper gartnerne 

blomsterengen ned og så får vi glæde af den igen i 2022. 
Æbleplantagen 

Status: Arbejdet er afsluttet 

 

Æbleplantagen på Lange Müllers Vej har i mange år været et fast punkt på dagsordenen for skiftende 

bestyrelser. Der har være problemer med syge træer, ukrudt og et generelt uskønt område, der har været 

vanskeligt at holde.  

Den 5.10.2020 besluttede bestyrelsen at fjerne al flisen og etablere en græsplæne. I samme omgang skulle 

der tyndes ud i træerne og fodhegnet mod stien fjernes. 

I samarbejde med gartnerne er de bedste træer bevaret, så det stadig er muligt at hente æbler. Flisen fra 

området er blevet fordelt på stien i skoven omkring den store legeplads, på den måde kan vi spare lidt på 

sprøjtemidlerne i år. Græsset er begyndt at farve jorden grøn, og de tilbageværende træer ser ud til at have 

godt af den ekstra plads omkring dem.  

Med denne større oprydning er det vores håb, at området nu igen kan nydes af områdets beboere.  
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Opfølgning på 

beboerhenvendelser 
Grønne områder 

• En beboer på Griegsvej har i Nyhedsbrevet fra oktober 2020 læst om bestyrelsens overvejelser 

omkring fjernelse af træer og græssåning mod Griegsvej vest for den store legeplads; en overvejelse 

som beboeren var uforstående overfor.  

Opfølgning: Beboeren er blevet orienteret om, at bestyrelsen har besluttet ikke at ændre på området. 

Dog er det besluttet at fjerne grene, der går ind over hækkene ved Griegsvej 51 og 53. 

 

• Et par beboere på Laubsvej gør opmærksom på, at der er et 

vissent træ ud for Laubsvej 32.  

Opfølgning: Træet står på Holstebro Kommunes areal, 

hvorfor sagen derfor er indgivet til kommunen via ”Giv et 

praj”. 

 

• En beboer ønsker forbud mod opstilling af boder med 

eksempelvis salg af æg.  

Beslutning: Bestyrelsen er af den overbevisning at det 

giver liv til området og oplever det ikke som et problem.  

 

• En beboer ønsker forbud mod skiltning om f.eks. afholdelse af bagagerumsmarked, bilvask, gåtur 

med andres hunde eller lign. 

Beslutning: Bestyrelsen oplever det ikke som et problem. 

 

 

Eventuelt forbud imod hønsehold  

 

En beboer ønsker et punkt på generalforsamlingen om forbud mod hønsehold i private villahaver i 

ejerlaugets område. Beboeren og naboer føler sig generet af de kaglende høns og der er set vilde mink, der 

er blevet tiltrukket af hønsene. 

 

Opfølgning:  Bestyrelsen anerkender problematikken, men opfordrer til at det er en dialog, der skal 

foretages mellem de involverede naboer. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at tale sig til rette med naboen 

kan beboeren kontakte kommunen, der som miljømyndighed kan regulere hønsehold i byzone. 

 

Generalforsamling: Da det er stillet som et forslag til vedtægtsændringer, vil forespørgslen blive 

behandlet på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen støtter ikke et forbud imod hønsehold. 

 

 

 

Oplever du fejl og mangler på et areal 

som kan være kommunalt, er det en 

god ide at melde det til kommunen via 

”Giv et praj”. Det er bestyrelsens 

oplevelse at der reageres hurtigt på de 

fleste henvendelser. 

”Giv et praj Holstebro” kan tilgås via 

App eller kommunens hjemmeside. 
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Legepladser 
• En beboer på Lange Müllers Vej gør opmærksom på, at et legekøkken i legehuset på den lille 

legeplads er gået i stykker.  

Beslutning: Philip og Allan er på udkig efter et nyt legekøkken. 

 

• Bestyrelsen har været i dialog med to beboere med hver deres syn på en sag, vedr. hunde på 

legepladserne. 

Beslutning: Det er i orden at have en hund med på legepladsen, men den må naturligvis ikke gøre 

skade eller opføre sig så voldsomt, at den kan skræmme børn og voksne.   

 

Skiltning vedr. private legepladser 

 

Beboere fra Griegsvej har gennem en længere mailkorrespondance argumenteret for, at der på ejerlaugets 

tre legepladser opsættes skilte med, at der er tale om private legepladser og de alene må benyttes af 

ejerlaugets beboere samt deres gæster. Især Piratlegepladsen er populær og giver anledning til, at 

udefrakommende parkerer på den kommunale del af Griegsvej. Begrundelsen for forslaget er: 

• At det kun er ejerlaugets beboere, der betaler for driften af legepladserne 

• At kommunens daginstitutioner anvender legepladserne uden at betale for det 

• At det er oplevet, at der ikke har været plads til beboerens egne gæster 

• At de mange gæster giver problemer med parkerede biler på Griegsvej, til gene for 

beboerne. 

 

Opfølgning: Bestyrelsen ønsker ikke at opsætte forbudsskilte, da vi mener det vil sende et forkert og 

negativt signal om lukkethed. Det er vores overbevisning, at det som udgangspunkt er positivt, at folk fra 

andre dele af byen ønsker at bruge vores fine legeplads(er) og ser det som en mulighed for at fremme 

bosætningen i vores område.  Bestyrelsen vurderer, at der primært kan være en udfordring i særligt solrige 

weekender og at et sådant forbud i øvrigt vil være vanskeligt at håndhæve. Bestyrelsen vil dog løbende 

være opmærksom på problematikkens omfang.  

 

Bestyrelsen anerkender, at det kan være til gene med den ekstra trafik på Griegsvej. Hvis der er tale om, at 

de parkerede biler blokerer for beboernes adgang til deres bolig, eller de parkerede biler er til fare for den 

alm. trafik, så opfordres beboerne til at kontakte politiet. Bestyrelsen vil indlede en dialog med Holstebro 

Kommune med henblik på at afhjælpe problemet med parkering på den kommunale del af Griegsvej. 

 

Ejerlaugets forsikring er blevet kontaktet med henblik på, om der kan være et forsikringshensyn ift. 

skiltning med privat legeplads. Forsikringen har meddelt, at det ikke gør en forskel. Hvis et barn kommer 

til skade på legepladsen, har det ingen betydning, om der er skiltet med, at den er privat. Ejerlauget er 

forsikret, hvis ulykken skulle være ude. 

 

Generalforsamling: Emnet vil blive behandlet på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen støtter 

ikke et forbud imod offentlig brug af legepladserne. 
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Veje og stier 
• En beboer på Laubsvej er udfordret af ukrudt mellem fliser i en lille trekant mellem asfalt og dennes 

grund og spørger, om det vil være muligt at få asfalteret den lille trekant når der skal lægges nyt 

asfalt på Laubsvej.  

Opfølgning: Når der er indgået aftale med en entreprenør om asfaltering, vil bestyrelsen drøfte den 

lille trekant med denne. 

 

• En beboer på Griegsvej har gjort opmærksom på to huller (lunker) på boligvejen Griegsvej 51-59. 

Beslutning: Bestyrelsen vurderer, at hullerne er så dybe, at det ikke kan vente til der kommer nyt 

asfalt på. Hullerne er derfor blevet udbedret. 

 

• En beboer på vejen Griegsvej 51-69 anmoder bestyrelsen om at hæve sænkede belægningssten ud for 

beboerens hus. 

Beslutning: Anmodningen imødekommes ikke, da bestyrelsen vurderer at det ikke er kritisk.  

• Beboere har gjort opmærksom på, at bommene hhv. ved stien ved Hartmannsvej 149 og ved stien 

mellem den store legeplads og Griegsvej, er ødelagt. 

Opfølgning: Stierne er kommunale og skaden er derfor anmeldt via ”Giv et praj”. Bommene er 

efterfølgende repareret.  

 

• En beboer på Hartmannsvej gør opmærksom på, at det er meget vanskeligt at køre med en 

kabinescooter fra selve asfaltvejen Hartmannsvej og op på stien, der fører ud til Birkelundstien. Det 

er vanskeligt at forcere kantstenen fra asfalten og op på stien og umiddelbart op ad stien er der grus, 

som kabinescooteren er nødt til at forcere for at komme op på stien. Beboeren har foreslået, at der 

etableres en asfalt rampe op til kantstenen eller der foretages en udvidelse af bommene ud til den 

kommunale del af Hartmannsvej.  

Opfølgning: Bestyrelsen har været på besigtigelse og efterfølgende været i dialog med gartneren om 

mulige løsninger samt priser på disse.   

Beslutning: Bestyrelsen anerkender problematikken, men af hensyn til budgettet er det desværre 

ikke muligt at løse problematikken i år. Bestyrelsen vil dog undersøge, om der vil være muligt at 

ændre på forholdende ifm. asfaltering af Hartmannsvej.  

 

• En beboer på Bachsvej har været indblandet i et trafikuheld i krydset mellem første sidevej på 

Bachsvej (boligvejen - ejerlaugets vej) og den kommunale del af Bachsvej (stamvejen). Beboeren 

mener, at der er dårlige oversigtsforhold fra boligvejen ud på stamvejen og foreslår, at der opsættes et 

gadespejl.  

Opfølgning: Bestyrelsen medgiver, at der er dårligt udsyn i det nævnte T-kryds. Et evt. spejl skulle 

imidlertid opsættes på det kommunale areal ved vejen. Bestyrelsen bemærker, at hajtænderne i 

krydset er slidt af. Opfordring til opsætning af spejl samt bemærkning om manglende hajtænder er 

indgivet via ”Giv et praj”. Hajtænderne er efterfølgende malet op.  

 

• En beboer på Bachsvej 46-58 gør opmærksom på at asfalten er i dårlig stand og at der ofte står meget 

vand på vejen ud for beboerens hus.  

Opfølgning: Bestyrelsen har d. 7.4.2021 været på besigtigelse i området og vurderer at asfalten er i 

acceptabel stand.  Det var ikke muligt at konstatere problemer med vand på vejen, beboeren er derfor 

blevet opfordret til at sende billeder af problemet, hvis det opstår igen. 
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En glad pirat mangler farve på sin båd!  

Måske et barn i huset kan hjælpe ham? 
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Henvendelser  
 

 

Har du brug for at kontakte bestyrelsen med ris og ros, vedligehold eller forslag til ændringer af de grønne 

områder mv. så brug kontaktformularen på ejerlaugets hjemmeside: www.ellebaek1.dk 

 

Beskeden bliver via kontaktformularer sendt rundt til hele bestyrelsen og kan der ikke gives svar med det 

samme, bliver henvendelsen taget op på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Facebook 

www.facebook.com/ellebaek1/ 

 

Næste møde 

Bestyrelsen holder næste møde d. 12. august 2021. 

 

 

 

Bestyrelsen 

  

 

Niels Sparvath 

Formand 

Kuhlausvej 14 

Per Halgaard 

Kasserer 

Kuhlausvej 11 

Philip Doolan 

Næstformand 

H. C. Lumbyes Vej 27 

  

  

Kristina Englev 

Sekretær 

Bachsvej 136 

Allan Knudsen 

Bestyrelsesmedlem 

Griegsvej 5 

  

 

http://www.ellebaek1.dk/
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