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Nyhedsbrev november 2019 
 

Aktuelt 

Ejerlaugets legepladser er ivrigt besøgt. 

Det sætter vi stor pris på og de fornyes 

og udvikles derfor også hele tiden. Det 

er stadig et nyt tiltag, at sandet bliver 

hakket i stedet for sprøjtet, rundt i sand-

kasserne. Der har i mindre perioder væ-

ret uønsket ukrudt og skud fra selvsåede 

træer. Bestyrelsen er løbende opmærk-

som på udfordringen. Både den mellem-

ste og den store legeplads har fået en 

ekstra tur med hakken. Som nævnt i sid-

ste nyhedsbrev er den lille legeplads 

blevet udvidet og rokeret lidt om. Rut-

sjebanen har i den forbindelse stået lidt 

for højt i en periode. Højden er efterføl-

gende rettet til og rutsjebanen tilgodeser 

nu også de mindste børn. 

Udover øget vedligehold af underlaget, 

på den store legeplads, er der skiftet et 

par brædder i en af bænkene. De to store 

træ-ruller/kabeltromler vil blive fjernet. 

 

 

Der planlægges en gåtur med gartnerne 

i den kommende vinterperiode. 

Siden sidste nyhedsbrev har der været 

afholdt Skt. Hans aften. Det er dejligt at 

se at der er stor opbakning år efter år til 

Skt. Hans festen. Især målt på at slush-

ice maskinen knapt kunne følge med og 

slikket lige akkurat slog til. 

Der planlægges fortsat asfaltarbejde i 

bestyrelsen. Der indhentes tilbud i star-

ten af 2020 med forventning om at 

kunne træffe en beslutning om, hvilke 

veje som skal prioriteres renoveret først. 

Martin træder ud af bestyrelsen pr. 1. 

december, da han har solgt sit hus og 

fraflytter ejerlauget. 

I den forbindelse bliver 1. suppleant Al-

lan Knudsen medlem af bestyrelsen ind-

til næste generalforsamling. Velkom-

men til Allan☺ Tut bliver sekretær fra 

den 1. december og indtil generalfor-

samlingen. 

  

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


 

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

 

 

Udpluk af beboerhenvendelser 

En beboer ønsker, i forbindelse med 

hussalg, at kunne downloade referatet af 

generalforsamlingen fra ejerlaugets 

hjemmeside. 

Referatet er sendt til beboeren og efter-

følgende lagt på hjemmesiden. 

En beboer har gjort opmærksom på, at 

der er brækket grene af fire træer, ved 

den store legeplads. 

Gartnerne har efterfølgende ordnet det. 

En beboer, der er flyttet fra Bachsvej til 

Laubsvej, har mistet sit indbetalingskort 

til kontingentbetaling. Beboeren har 

derfor bedt om et nyt. 

Henvendelsen er sendt videre til kasse-

reren, som har kontaktet beboeren, og 

bragt betalingen i orden. 

En beboer på Griegsvej har kontaktet 

bestyrelsen vedr. ukrudt på to kummer 

og på fortovet på den kommunale del af 

Laubsvej. 

Beboeren er blevet opfordret til at hen-

vende sig til Holstebro Kommune på 

https://www.holstebro.dk/givetpraj og 

problemet er nu løst 

En ejendomsmægler har kontaktet be-

styrelsen, vedr. kontingents deling ifm. 

salg af et hus på Hartmannsvej. 

Kassereren har oplyst ejendomsmægle-

ren om proceduren. 

En beboer på Laubsvej gør opmærksom 

på, at asfalten efterhånden er i meget 

dårlig stand og at beboeren er nysgerrig 

efter hvornår arbejdet med renovering af 

belægningen påbegyndes. Bestyrelsen 

har skrevet til beboeren vedr. tidspla-

nen. Bestyrelsen er opmærksom på at 

Laubsvej er en af de nødlidende veje 

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 m.m. 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 

  

 Fra den 1. dec. 2019  

Sekretær Suppleant/bestyrelsesmedlem 

Martin Papsø,  Allan Knudsen 

Bachsvej 32c Griegsvej 5 

7500 Holstebro 7500 Holstebro 

E-mail: martinp80@icloud.com E-mail: allanknudsen@yahoo.dk 

 

 

 

 

Henvendelse til bestyrelsen sker bedst ved at bruge webformularen på 

www.ellebaek1.dk 

Så modtager hele bestyrelsen henvendelsen 
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