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Sankt Hans aften 

Årets Skt. Hans aften, som jo samtidig er 

Ejerlaugets festlige begivenhed, trak 

igen et talstærkt publikum til. I år blev 

der solgt pakkede slikposer, som gav en 

hurtigere ekspedition i slikboden, til stor 

hjælp for det underbemandede hold af 

bestyrelsen og frivillige. Rasmusklump 

band spillede pladsen op og brandvæsnet 

sørgede for afsluttende bålsluk-

ning/vandkamp. 

 

Fokus på grønne områder og skove 

Ved de sidste bestyrelsesmøder er der 

blevet drøftet:  

Minimering af sprøjtemidler i den dag-

lige drift, beplantning af blomstereng el-

ler lignende i græsarealerne, mindsk-

ning af skyggegener fra de skovagtige 

områder og vejtræer.  

Der sprøjtes ikke omkring træer og un-

der fodhegn mere. Gartnerne er yder-

mere blevet bedt om at lave forsøg med 

at plante græs under buske, for også at 

minimere brug af sprøjtemidler der. 

Der overvejes ideer om at lave små 

blomsterenge i de græsarealer som giver 

grundlag til dette. Disse kan suppleres 

med gennemgående stier af flis. 

Der arbejdes videre med at mindske 

skyggegenerne fra træerne i de små 

skovområder. Dette gøres i samarbejde 

med gartnerne, for at kortlægge mulig-

hederne og brug af passende træsorter 

ved en eventuel nyplantning. 

I anledning af at der skal ny asfalt på 

vejene, så er vejtræer også et punkt der 

diskuteres. Brug af græsarealer, buske 

eller slet ingen vejtræer er noget som 

samtidig overvejes som alternativer. 

Også her er fornuftige træsorter selvføl-

gelig en del af diskussionen. 

Bestyrelsen tager på en gåtur, rundt i 

Ejerlauget, sammen med gartnerne i det 

tidlige efterår. 
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Udpluk af beboerhenvendelser 

En beboer har henvendt sig til bestyrel-

sen og ytret ønske om at problemet med 

skyggen fra træerne fra skoven mellem 

Bachsvej og Griegsvej bliver løst ved at 

der i stedet plantes træer, der højest bli-

ver 6m høje. Synspunkterne tages med i 

bestyrelsens videre beslutning angående 

skovområderne. 

En beboer på Griegsvej, ønsker linde-

træerne mellem legepladsen og nabo-

grunden opstammet, da grenene hænger 

ud over hækken og ud på cykelstien. 

Gartnerne har være forbi og løst proble-

met. 

En beboer på Lange Müllers Vej, stiller 

spørgsmålstegn ved om det er grundeje-

ren, som nabogrund til den lille lege-

plads, har pligten til at klippe hækken 

ud mod legepladsen. Vi besigtiger det 

sammen med gartnerne. Både klipning 

af hæk, men også vedligehold af lege-

pladsens underlag, da beboeren gør op-

mærksom på at vedligeholdelsen synes 

utilstrækkelig. 

Flere beboere har henvendt sig med for-

skellige problemstillinger og fore-

spørgsler angående betaling samt afmel-

delse af kontingent ved til- og fraflyt-

ning. Dette emne er derfor forsøgt be-

skrevet nærmere i næste afsnit. 

 

 

INFO om kontingent til Ejerlauget 

Størrelsen af det årlige kontingent be-

sluttes af generalforsamlingen i marts 

måned og opkræves pr. 1. maj samme 

år.  

Den der står som ejer den 1. maj er an-

svarlig for betaling af kontingentet.  

Beløbet dækker perioden 1. januar til 

31. december. (Det er smart at være til-

meldt Betalingsservice). 

Ved salg af ejendommen i løbet at året 

deles kontingentet, så hver ejer betaler 

for den periode vedkommende har haft 

ejendommen.  

Mellemværendet mellem ny og gammel 

ejer udlignes over refusionsopgørelsen 

(normalt udarbejdet af advokaten i for-

bindelse med salget) 

Eksempel 

Ejendommen er solgt med overtagelse 

1. august. 

Gammel ejer betaler 1800,00 kr. 1. maj. 

Den nye ejer skal betale for perioden 1. 

august til 31. december (5 måneder eller 

153 dage). Den nye ejer skal derfor be-

tale 153/365 af 1800 kr. i alt 754,52 kr. 

Beløbet bør indgå i advokatens refusi-

onsopgørelse sammen med andre udgif-

ter/indtægter. 

Afmelding 

Det kan anbefales, at man afmelder be-

taling i PBS, når man har solgt ejen-

dommen. 
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Haveaffald i fællesarealerne 

Det er igen blevet bemærket at der er 

smidt privat haveaffald i Ejerlaugets 

fællesområder. 

Der er gode muligheder for at aflevere 

grønt affald på genbrugspladsen eller 

via Nomi4s, der henter affaldet. Og me-

get affald kan komposteres hjemme i 

haven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboerkontakt til bestyrelsen 

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 det taget op på næst-

kommende bestyrelsesmøde. 

Ejerlauget på Facebook 

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. 

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

eller brug QR koden  
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Bestyrelsen består af: 

 

Formand Næstformand 

Niels Sparvath Anne Marie Steffensen (Tut) 

Kuhlausvej 14 Hartmannsvej 25 

7500 Holstebro 7500 Holstebro 

E-mail: niels.sparvath@hotmail.com E-mail: tut.stef@gmail.com 

 

 

Kasserer Bestyrelsesmedlem 

Jørgen Friis Philip Doolan 

Hartmannsvej 47 H.C. Lumbyes Vej 27 

7500 Holstebro 7500 Holstebro 

E-mail: j.friis@hotmail.dk E-mail: doolan64@gmail.com 

 

 

Sekretær 

Martin Papsø,  

Bachsvej 32c 

7500 Holstebro 

E-mail: martinp80@icloud.com 

 

 

 

Henvendelse til bestyrelsen sker bedst ved at bruge webformularen på 

www.ellebaek1.dk 

Så modtager hele bestyrelsen henvendelsen 
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