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Referat fra Generalforsamling 
Tirsdag d. 8. marts 2022. kl. 18.30, Idrætscenter Vest.  

Det formelle referat, formandens beretning samt budget, kan ses på hjemmesiden. I denne 
præsentation af referatet, er medtaget punkter hvor der var debat eller bestyrelsen 
vurderer at informationen særlig vigtig. 

 
Der var 46 deltagere til generalforsamlingen, herunder 37 stemmeberettigede. 

 

Ændringer af vedtægter  
På generalforsamlingen den 7.9.2021 besluttede en énstemmig generalforsamling, at bestyrelsen 
til næste generalforsamling skulle præsentere vedtægtsændringer, der muliggør optagelse af lån til 
asfaltering og nye belægningssten på en række veje og stier i ejerlaugets område. 
 

Ændring af §8 – ændring vist med kursiv 
Dato for generalforsamlingen meddeles senest ved udgangen af uge 2 (mod før inden udgangen af 
januar). Til den ordinære generalforsamling skal skriftlig indkaldelse finde sted med mindst 14 
dages varsel ved fremsendelse af dagsorden. 
 

§8: Ændringen godkendt af generalforsamlingen 
 

Tilføjelse til §18 – tilføjelse vist med kursiv 
Ejerlauget forpligtes ved formanden eller næstformanden i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem. Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af 
lån skal tillige forinden godkendes af generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke erhvervelse af 
de fællesarealer, som er nævnt i nærværende vedtægters §4. Optagelse af lån kan alene ske, når det 
er optaget som et punkt på den udsendte dagsorden, og det på generalforsamlingen godkendes med 
mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 
 
Ved optagelse af lån hæfter primært foreningen, subsidiært medlemmerne, for gælden. Den 
subsidiære hæftelse for medlemmerne er personlig og pro rata. At hæftelsen er pro rata betyder, 
at det enkelte medlem alene hæfter for en del af gælden i forhold til det samlede antal medlemmer 
(376 i alt) svarende til 1:376 Ved optagelse af lån hæfter primært foreningen, subsidiært 
medlemmerne, for gælden.  
 

§18: Tilføjelsen godkendt af generalforsamlingen 
 

  



 

 

Forelæggelse og godkendelse af det 
reviderede regnskab 
Regnskab og budget blev fremlagt af kasserer Per Halgaard.  
Niveauet af saltning og snerydning blev - som følge af en budgetoverskridelse - drøftet på mødet. 
Det drøftes, om der saltes for ofte. Generalforsamlingen giver udtryk for at det er bekymrende, at 
budgettet er overskredet i det omfang. Bestyrelsen lover at være opmærksomme på, om det er en 
tendens som kræver, at der ændres på enten budget eller serviceniveau.  
 

 

”Med hensyn til snerydning og saltning af 
vore veje og stier, så har vi en kontrakt 
med firmaet Silva Lausen Skov & Anlæg. 

Stier skal ryddes, når der er over 2 cm sne 
og saltes efter behov. Vejene skal ryddes 
for sne, når der er 20 cm sne.  

Som I kan se af regnskabet for 2021, har 
vi brugt 48.000 kr. på dette og det er ret 
meget i forhold til budgettet på 30.000 kr. 
I 2020 brugte vi noget mindre end 
budgetteret. Vejret er vi jo ikke herre over, 
men vi vil drøfte i bestyrelsen om vores 
serviceniveau er det rette.” – Fra 
årsberetningen 2022 

 

 
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen 

Balancen er godkendt af generalforsamlingen 

 

Optagelse af lån 
Plan for afvikling af lån er vedlagt indkaldelsen. Planen er udarbejdet med afsæt i de tilbud, der er 
givet i starten af 2021. Bestyrelsen har haft asfalt- og belægningsarbejde i udbud hos flere 
entreprenørfirmaer og foreslår, at generalforsamlingen jf. § 18 i vedtægterne godkender, at der kan 
optages et lån på op til 2.300.000 kr., så al asfalt- og belægningsarbejdet kan udføres på én gang. 
Det er hensigten, at lånet skal afdrages med 300.000 kr. om året i ca. 8 år. Generalforsamlingens 
godkendelse af lånoptagning, kræver ændrede vedtægter jf. punkt 5. Optagelse af lån kræver jf. § 
18 i vedtægterne, at generalforsamlingen godkender det med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer. 
 



 

 

Lånet skal sammen med de hensatte midler anvendes til fornyelse af asfalt og belægningssten på 
følgende veje og stier: H.C. Lumbyes Vej 1-15, H.C. Lumbyes Vej 17-33, Lange Müllers Vej 18-
36, Lange Müllers 2-16, Lange Müllers Vej 1-15, Lange Müllers Vej 17-31, Laubsvej 2-16, 
Laubsvej 18-32, Laubsvej 34-48, Laubsvej 52-70, Laubsvej 72-90, Laubsvej 92-110, Griegsvej 
71-89, Griegsvej 51-69, Griegsvej 1-19, Griegsvej 21-45 og stier ejet af ejerlauget 

Kommentarer 
Der stilles spørgsmål ved om vendepladsen på 
Griegsvej, ved nr. 47, 49 mv. også skal være 
en del af det tilbud der indhentes til nyt asfalt. 
Det er beboernes opfattelse, at det er 
Ejerlaugets område. 
 
Drøftet på bestyrelsesmøde d. 04.04.2022 
Bestyrelsen har undersøgt matrikelkort fra 
Holstebro Kommune. På disse kort fremgår 
det at området er kommunalt og ikke hører 
under Ejerlauget. 
 

Der stilles forslag om at der i stedet for et lån, 
pålægges alle beboere at yde en 
engangsbetaling. Der er god debat om dette. 
På den ene side er det et ønske om, at der 
undgås at tage et lån og det menes at beløbet 
ikkenvil være overskueligt for de fleste. På 
den anden side er der bekymring for, at ikke 
alle beboere i området kan betale det. 
 
Bestyrelsen: Det er på nuværende tidspunkt 
ikke en løsning som bestyrelsen vil gøre brug 
af.  

Der er en debat om hvorvidt, der er flere 
grunde eller arealer som Ejerlauget kan sælge. 
Debatten går på, om det kan øge de 
indestående midler. Flere påpeger dog, at der 
så vidt vides ikke er flere grunde og der gives 
udtryk for, at det ikke ønskes at 
fællesarealerne bliver mindre. 
 

Der stilles spørgsmål ved, om der er 
tilstrækkelige midler afsat i reserve til otte år. 
 
Bestyrelsen: Det er bestyrelsens opfattelse, at 
det er nok til, at der kan reageres på uforudsete 
udgifter. Hvis det ikke er nok, kan der ændres 
på kontingentet eller der kan skæres i 
budgettet. 
 

Der spørges til, om der kan være bedre 
lånevilkår ved en anden bank? 
 
Bestyrelsen: Har været i kontakt med 
flere banker og det er bestyrelsens 
overbevisning, at der ikke kan findes et bedre 
tilbud. Det er desuden bestyrelsens erfaring, at 
der ikke er mange banker der vil give lån til 
Ejerlaug. 
 

Der stilles spørgsmål, om generalforsamlingen 
kan beslutte en maks. grænse for hvor høj en 
rente bestyrelsen må acceptere ifm. med lån. 
Generalforsamlingen drøfter emnet, men når 
frem til, at det ikke er muligt at fastsætte en 
grænse. Der appelleres til, at bestyrelsen 
handler fornuftigt og i overensstemmelse med 
budgettet. 

 
 
Resultat af afstemning: 
3 ugyldige stemmer - 3 nej - 31 ja 
 

Mulighed for låntagning godkendt af generalforsamlingen 

 



 

 

Forelæggelse af budget mv. 
Der bliver spurgt til, om der kommer en udgift til udskiftning af rendestensbrønde. Det bliver 
afklaret, at der ikke er nogle planer om, at de skal udskiftes. 
 
Budget er godkendt af generalforsamlingen 
 

Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant 
Per Halgaard er på valg og genopstiller ikke. Per har siden 2020 været kassere for vores 
ejerlaug. En stort tak til Per for hans store indsats.  
 
Valg til bestyrelsen for en toårig periode 

• Kristina Päivinen Englev blev genvalgt 
• Philip Doolan blev genvalgt  
• Bo Jensen blev valgt til bestyrelsen 

 
Valg af suppleanter for en etårig periode 

1. Suppleant Moussa Maanaki, Lange Müllers Vej 32 
2. Suppleant Bent Møller, Laubsvej 98 

 
Valg af én revisor for en toårig periode 

• Karin Sørensen, Griegsvej 45 blev genvalgt 
 

Valg af én revisorsuppleantsuppleant for en etårig periode  
• Aase Nygaard, Laubsvej 28 blev genvalgt  

 
 

Eventuelt 
Grene på cykelstierne 
En beboer gør opmærksom på, at der nogle 
steder er mange nedfaldne grene på 
cykelstierne og nogle steder er der grene, 
der hænger ind over cykelstien. 
 
Drøftet på bestyrelsesmøde d. 04.04.2022 
Hænger der grene ind over cykelstien 
opfordrer vi altid til, at der laves en 
henvendelse med en konkret placering, så 
plejer vores gartnere hurtigt at ordne det. Er 
det på kommunens cykelstier, skal man 
skrive via appen ”Giv et praj” eller via 
kommunens hjemmeside.  

Støj fra gynger 
En beboer gør opmærksom på at gyngerne på 
piratlegepladsen knirker og trænger til at blive 
smurt. 
 
Drøftet på bestyrelsesmøde d. 04.04.2020 
Bestyrelsen er glad for, at der bliver gjort 
opmærksom på denne type problemer, da det 
kan være svært at opdage, når vi går på 
besigtigelse i området. Et bestyrelsesmedlem 
har meldt sig til at tage lidt smørelse med til 
gyngerne, næste gang hund eller barnebarn skal 
luftes. 

   



 

 

 

Bestyrelsen takker for en god generalforsamling 
med godt fremmøde og en livlig debat 

 

Konstituering af Bestyrelsen 
 

 Primære ansvarsområder 
Kristina Englev - Formand 

Bachsvej 136 
 

• Indkaldelse til bestyrelsesmøde og generalforsamling 
• Kontakt m. beboer og andre Ejerlaug 
• Kontakt til kommunen og myndigheder 
• Nyhedsbrev 

Philip Doolan - Næstformand 
H. C. Lumbyes Vej 27 

• Kontakt til andre Ejerlaug 
• Grønne områder 
• Kontakt til gartner 

 
Bo Jensen - Kasserer 
H. C. Lumbyes Vej 7 

 

• Økonomi 
• Asfalt og belægningsarbejde 

Niels Sparvath - Sekretær 
Kuhlausvej 14 

• Referat og arkivering 
• Hjemmeside 
• Opdatering af plan for grønne områder 
• Asfalt og belægningsarbejde 

Allan Knudsen – Bestyrelsesmedlem 
Griegsvej 5 

• Saltning og snerydning 
• Rendestensbrønde  
• Veje, stier og fortov - generelt 

 



 

 

Tal med din nabo 

 

 

Den 22. marts var to repræsentanter fra hver af de tre ”Ellebæk Ejerlaug” samlet til møde om 
fremtidigt samarbejde. Vi drøftede de forskellige udfordringer vi arbejder med og delte erfaringer 
og gode råd. Vi havde meget at snakke om og vi blev hurtigt enige om, at det kan være en fordel at 
øge samarbejdet. Særligt er der stemning for at undersøge, om det kan give en økonomiske og 
praktiske fordele, hvis de tre ejerlaug indgår en samlet aftale omkring vintervedligehold af veje og 
stier. Det vil vi undersøge, når de nuværende kontrakter udløber. Vi vil også i højere grad forsøge 
at benytte os af de kompetencer og kontakter, der er på tværs af de tre bestyrelser. Det kan eks. være 
de personer, der sidder med de samme bestyrelsesroller, der i højere grad kan sparre om aktuelle 
udfordringer. Vi vil arbejde på, at de tre bestyrelser samles igen i september, denne gang hvor det 
er alle medlemmerne, der får mulighed for at mødes.  

 

Nu er det snart sommer, så husk endelig 
at benytte vores petanquebaner! 

 

 
 

 



 

 

Status på asfalt 
  
Bestyrelsen har udsendt materiale til tre entreprenørfirmaer med anmodning om tilbud på 
renovering af veje og stier. Bo og Niels har sagt ja til at være tovholder på projektet, men det er 
naturligvis en opgave, som hele bestyrelsen vil løfte i fællesskab. De seneste tilbud er fra 2020. 
Siden da – og bare inden for det sidste år – er prisen på råmaterialer steget betydeligt. Alene asfalt 
er steget med 30-40% i forhold til sidste år. Det har fået en række kommuner til at udsætte eller 
helt aflyse planlagte vejprojekter. Ejerlauget står derfor i en ny situation nu. 
 
De nye tilbud afventes derfor med spænding! 
 
 

Fibernet 
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Altibox. 
Heri oplyser de, at der er planlagt at nedgrave 
fibernet i nogle af vores veje. Bestyrelsen har 
taget kontakt i et forsøg på af få flere 
oplysninger om projektet. Altibox er ikke vendt 
tilbage på vores henvendelser. 
 

Fodhegn 
Bestyrelsen er blevet enige om at ensrette 
udseendet og typen af fodhegn i vores 
ejerlaug. Der er mange forskellige typer i 
vores ejerlaug, nogle i metal, nogle 
firkantede, nogle runde og nogle malet sort. 
Fremadrettet vil de der går i stykker, blive 
udskiftet med runde fodhegn i træ.  
 

 
 

Chikaner på Griegsvej 
Det har været en lang proces, der har været et 
tilbagevendende emne på bestyrelsesmøderne i 
2021. Men nu har kommunen etableret nye fine 
chikaner på Griegsvej 

 

”Spøgelsescykler” 
Der er for tiden mange herreløse cykler i 
vores område. Det er fint at efterlyse ejeren 
på Facebook. Ellers opfordrer bestyrelsen til, 
at man sender stelnummeret til politiet.  

 

  



 

 

Kontingent og salg af ejendom 
Bestyrelsen modtager jævnligt 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 af ejendommen pr. 1. maj, er ansvarlig for betaling af 
kontingent. 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. Mellemværende mellem ny og tidligere ejer, 

udlignes over refusionsopgørelsen. 
 

I forbindelse med ejendomshandel er bestyrelsen ofte blevet kontaktet med henblik på at få 
udleveret referat fra sidste generalforsamling. Bestyrelsen henviser til, at referater fra både 

generalforsamling samt de enkelte bestyrelsesmøder kan findes på hjemmesiden, under 
menupunktet ”Bestyrelsen”. 

 

 

Opfølgning på 
beboerhenvendelser 

En beboer har skrevet, at træerne i græsplænen på ejerlaugets jord langs Sortestien bør beskæres - 
ligesom de 2 træer ud for Lange Müllers Vej 25. Beboerens begrundelse er, at når der er blade på 
træerne, skygger de utrolig meget for belysningen langs stien.  

Besvarelse: Bestyrelsen vil se på det ved en besigtigelse, når der kommet lidt blade på træerne. 
Beboeren vil i den forbindelse blive inviteret til at deltage og forklare problemet mere konkret. 

        

Nogle beboere på Bachsvej har et ønske om, at der etableres en lille terrasse på det grønne areal 
for enden af Bachsvej ved nr. 124 og 126. Der har tidligere været en bænk, hvor der i dag dog kun 
er beslag tilbage. Det er et sted, hvor flere af beboerne ofte mødes, når vejret er til det.  

Besvarelse: Bestyrelsen er altid glad når der tages initiativ fra beboerne, og det er derfor et forslag 
som en enstemmig bestyrelse ønsker at støtte. Kristina vil i den kommende tid gå i dialog med 
gruppen fra Bachsvej om, hvordan ideen skal blive til virkelighed.  

Bestyrelse har tidligere ønsket at fjerne de tilbageværende beslag, da gartnerne har svært ved at 
komme til, når der bliver slået græs. I forbindelse med etableringen af en lille terrasse, vil dette 
blive genovervejet.  

 

 
 



 

 

    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/ 
 

 

Bestyrelsen 

  

 
Kristina Englev 

Formand 
Bachsvej 136 

Philip Doolan 
Næstformand 

H. C. Lumbyes Vej 27 

 

 
  

Bo Jensen 
Kasserer 

H. C. Lumbyes Vej 7 

Niels Sparvath 
Sekretær 

Kuhlausvej 14 

Allan Knudsen 
Bestyrelsesmedlem 

Griegsvej 5 

 


