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Siden 2015 har Philip Doolan været en værdsat og vigtig del af ejerlaugets 
bestyrelse. Philip har valgt at udtræde af bestyrelsen med effekt fra juni 
2022. Han har arbejdet for at vores område har været velholdt og smukt at 
færdes i. Han har i flere år haft den primære kontakt til vores gartnere og har 
også selv givet en hjælpende hånd, når det var det mest praktiske. Philip har 
ofte været god til at finde løsninger på problemer, der skulle løses her og nu. 
Der skal lyde en stor tak til Philip for hans store arbejde. Heldigvis er Phillip 
stadig at finde i vores område, så vi stadig kan låne lidt af hans erfaring.  
 

 

Som afløser for Philip kan vi byde velkommen til Bent Møller i bestyrelsen. Bent blev 
valgt som 2. suppleant på generalforsamlingen 2021. Han har heldigvis mod på at 
træde til og give en hånd med, frem mod næste generalforsamling. 

 
We need you!! 

Har du overvejet. om det er tid til at du skal være en del af bestyrelsen i vores smukke ejerlaug? Har 
du interesse i, hvad vi bruger dine penge på? Har du interesse i, hvordan der ser ud her hvor du bor? 
Interesserer du dig for hvilken stand vores legepladser og veje skal være i?  Så vil vi meget gerne 
høre fra dig. I bestyrelsen vil vi gerne opfordre alle til at overveje, om du vil stille op til bestyrelsen 
v. næste generalforsamling. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller, og vi har 
derfor brug for nye kræfter. Du skal ikke beside en bestemt kompetence, det vigtigste er at du har 
en holdning til vores område. Det er dog et krav, at du er grundejer. Vi mødes ca. en gang om 
måneden, det er superhyggeligt og aldrig kedeligt. Har du spørgsmål eller vil høre nærmere, så 
kontakt os! 

Vi har brug for nye bestyrelsesmedlemmer og nye suppleanter, måske er det dig? 



 

 

På vej 
Status på asfalt  

 
 
Grundet de voldsomt stigende asfaltpriser har bestyrelsen besluttet at udsætte planerne om nyt asfalt. 
Det betyder, at der fortsat skal ny asfalt på, men at det måske kommer til at ske ad flere omgange 
og at det ikke bliver i år, som vi ellers havde planlagt og håbet på.  
 
Det betyder også, at vi i højere grad vil have fokus på skader/problematikker, som er til gene for 
trafikken. Vi vil derfor opfordre alle beboere til at tage kontakt til os vedrørende særligt kritiske 
skader. Vi vil naturligvis også gerne orienteres om andre udfordringer med vores veje, men vi vil i 
udgangspunktet prioritere de kritiske.   
 
Henvendelser vedr. kritiske skader på vores veje, bedes sendes til bestyrelsen så 
vidt muligt inden d. 8. november. Henvendelsen skal indeholde en beskrivelse 
samt billeddokumentation, på skaden.  
 
Efter d. 8. nov. Vil vi foretage en besigtigelse med særlig fokus på vores veje. Vi vil i den forbindelse 
søge faglig sparring hos Holstebro Kommune som tidligere har været behjælpelig med at vurdere 
tilstanden af områdets veje. Vi vil se på omfanget og i første omgang få repareret de steder, hvor 
det er kritisk.  
 
Vi vil have særlig fokus på de veje som er omfattet af projektet med ny asfalt, 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 samt Griegsvej 
21-45. Vi er dog også opmærksomme på, at der er et kritisk projekt med at udbedre niveauforskelle 
ifm. nogle rendestensbrønde på dele af Bachevej.  
 

 

    

 

 

Oplever du gadebelysning der ikke virker, 
bedes du melde det til Vestforsyning. 

Gå ind på www.vestforsyning.dk under 
”Belysning” finder du muligheden for at 

fejlmelde gadebelysningen. 



 

 

 
Fibernet og fjernvarme 

 
Selv om vi ikke har sat gang i det store asfaltprojekt, så 
foregår der alligevel meget arbejde rundt omkring på 
vores veje. 
 
På Hartmannsvej bliver der lagt nye fjernvarmerør. 
Medlemmer af bestyrelsen har været på vejsyn med 
Vestforsyning og Mejdal Entreprenørforretning, som 
står for arbejdet. Fjernvarmen lægges nogle steder i 
asfalten men også steder i vores belægningssten.  Ift. 
belægningsstenene er bestyrelsen i dialog med Mejdal 
Entreprenørforretning om den eksisterende belægning 
kan genetableres eller om der skal etableres en helt ny. 
Hvis der etableres en ny belægning, vil ejerlauget have 
udgifterne til nye fliser, Vestforsyning vil i så fald 
dække arbejdstimerne.  
 
I forbindelse med vejsynet på Hartmannsvej blev vi 

opmærksomme på at Vestforsyning tilbage i 2018 har gravet dele af vejen op, men aldrig har fået 
genetableret slidlaget. Der er indgået en aftale om, at dette bliver ordnet samtidig med at øvrige 
vejbelægning genetableres efter arbejdet med fjernvarmerørene.  

 
I flere dele af vores ejerlaug bliver der også lagt fibernet. Bestyrelsen har haft vejsyn med 
entreprenørfirmaet Søren Knudsen vedr. fibernet på Kuhlausvej, Lange Müller Vej og H.C. 
Lumbyes Vej. På disse veje vil kablerne blive skudt ind under belægningsstenene, hvor det er 
muligt. Det er aftalt med entreprenørfirmaet Søren Knudsen, at de så vidt muligt genetablerer den 
eksisterende belægning, da de ikke forventer at fjerne mange sten. Entreprenørfirmaet Søren 
Knudsen og Mejdal Entreprenørforretning er opmærksomme på, at de begge har aktiviteter på 
Hartmannsvej. Der er dog ikke mulighed for så meget koordinering og samarbejde, da 
fjernvarmerør og fibernet ikke må lægges sammen.  
 
Der har også været vejsyn med Nordkabel vedr. fibernet på Bachsvej, Griegsvej og Laubsvej. På 
disse veje bliver kablerne gravet ned i vejbanen. Dette skyldes bl.a. at Nordkabel ikke ønsker at 
fjerne og genetablere steder med belægningssten. Nordkabel har givet lovning på at asfalten 
genetableres inden årets udgang. På veje hvor vi planlægger, at der skal ny asfalt, har vi mulighed 
for at få de afsatte midler til etablering af slidlaget, frem for at Nordkabel står for det.  
 
Vi ved godt at gravearbejdet er til gene for vores beboere. Vi er i dialog med de relevante 
entreprenører og håber at deres arbejde i sidste ende bliver til glæde og gavn. Oplever I 
forringelser/skader der ikke genetableres i tilstrækkelig grad, bedes i kontakte bestyrelsen. Vi 
modtager billeddokumentation før og efter arbejdets udførsel og kan være behjælpelig med at 
presse på for udbedring af evt. skader og mangler.  

 



 

 

Opfølgning på 
beboerhenvendelser 

Henvendelser vedr. hegn og hæk 
Vi modtager løbende henvendelser vedr. hæk og hegn. Vi opfordrer altid til at man tager en snak 
med sin nabo. Regler om hegn kan I finde i lokalplaner og deklarationer for vores område. 
Lokalplaner og deklarationer kan I finde på vores hjemmeside. Regler i øvrigt vedr. hegn og hæk 
kan findes i hegnsloven som kan ses på retsinformation.dk. 

Brug af fællesarealer 
Der har i en periode stået en beboelsesvogn på et af vore fællesområder, v. Griegsvej. Det skyldes 
at en beboer havde behov for en gennemgribende renovering af sin bolig og derfor manglede et 
opholdssted. Beboeren har på forhånd kontaktet bestyrelsen og spurgt om lov. Efterfølgende er der 
indgået en aftale med kommunen og Ejerlaugets bestyrelse har underskrevet en godkendelse til 
kommunen.  

Bestyrelsen opfordrer til, at man tager kontakt til os og orienterer og/el. aftaler, hvis man har behov 
for at benytte fællesarealerne til noget lidt mere omfattende. Det kan være ved renovering af have, 
opstilling af beboelsesvogn eller festtelt. Vi er af den opfattelse, at vores fællesområder skal 
anvendes så meget som muligt og at det som navnet indikerer, er fælles områder som alle beboere 
har fælles ret til at benytte. Af praktiske årsager vil bestyrelsen gerne inddrages, når der planlægges 
større aktivitet på vores arealer. 

 



 

 

Nøgler i Ejerlauget 
 

Til orientering kan det oplyses at nøglen til 
bommen v. Hartmansvej samt nøglen til 

foreningens skur, kan rekvireres hos 
ejerlaugets formand eller sekretær, efter aftale. 

Cykler 
 

Vi oplever ofte at der er forladte cykler i vores 
område. Mange deler billeder af disse cykler 

på div. facebooksider. I bestyrelsen vil vi også 
opfordre til at man aflæser stelnummeret på 
den efterladte cykel og giver sagen videre til 

politiet. 

 
 
 

Når du laver ny indkørsel 
En beboer har henvendt sig, fordi han har istandsat sin indkørsel og nu ønsker at belægningen på 
vores del af vejen rettes op, så den passer til den nye indkørsel.  

Bestyrelsen mener, at det principielt er beboernes opgave at få tilpasset nye belægning i private 
indkørsler med belægningsstenene på vejen - herunder evt. omlægning og tilpasning af 
belægningsstenene op ad indkørslen. 
 

Fjernelse af ukrudt på små stier imellem matrikler 
En beboer har henvendt sig med en klage over manglende rydning af ukrudt på de privatejede stier 
mellem matrikler – stier hvor skellet går midt i stien. I det konkrete tilfælde var det muligt for 
bestyrelsen at hjælpe med at finde en løsning på udfordringen.  

Der er flere steder i vores område, hvor der er arealer, der ikke nødvendigvis logisk er en del af 
private matrikler. Ligeledes har vi områder, som er fælles mellem flere beboere, samtidig med at de 
ikke er en del af Ejerlaugets arealer. Igen opfordrer vi til at man tager en snak med naboen. Nogle 
spørgsmål vil vi i bestyrelsen kunne hjælpe med at besvare, da vi har en del nyttige kort over 
området. Kan vi ikke være behjælpelige med en løsning, vil vi henvise til kommunen.  
 

Beplantning ud mod Niels W. Gades Vej 
Vi modtager løbende henvendelser vedr. det hul, der er i beplantningen ud mod Niels W. Gades Vej 
fra stien bag Laubsvej. Flere er bekymret for trafiksikkerheden samt øget risiko for indbrud.  Vi er 
bevidste om problemet og arbejder på at få beplantningen genetableret. Vi har fået besked på, at det 
er Holstebro Kommune der har overtaget ansvaret, i stedet for Vestforsyning. Vi kontakter løbende 
Holstebro Kommune for at holde fast i aftalen og sidste nyt er at kommunes snart vil lade arbejdet 
udføre. 

       
 

 
 



 

 

Bøgeskoven 
Der foregår i øjeblikket en dialog vedr. bøgeskoven mellem Bachsvej og Griegsvej. På den ene side 
er skoven til gene for beboerne på dele af Bachsvej, da den giver meget skygge i beboernes haver 
samt store mængder af blade. På den anden side er det en beplantning med mange gamle træer som 
flere beboere ønsker at bevare.  

Nogle beboere har stillet forslag om at toppen af træerne beskæres. Dette er bestyrelsen i 
udgangspunktet ikke interesseret i, da vi ikke mener at det kan gøres pænt. Der er også stillet forslag 
om at fjerne skoven helt. Dette er bestyrelsen heller ikke tilhænger af, da vi ønsker at bevare de 
ældste træer og det desuden vil være et meget bekosteligt projekt.  

Bestyrelsen arbejder med at undersøge om der kan findes en løsning på problemet, der tilgodeser så 
mange som muligt. Der er indhentet tilbud samt vejledning fra vores faste gartnere, som vi også vil 
planlægge en besigtigelse med. Ligeledes søger bestyrelsen vejledning hos en ekstern entreprenør 
som måske kan komme med alternative løsningsforslag. Drøftelsen af bøgeskoven er ikke et nyt 
emne på dagsordenen og det er et emne som vi mener kræver grundig overvejelse og undersøgelse. 
  

Tal med din nabo 

 

 
Vi opfordrer altid til, at man forsøger at have en god dialog med sine naboer. Det løser mange mulige 
konflikter, hvis man taler sammen over hækken. Vi vil i bestyrelsen også gerne bidrage til en god 
dialog med vores naboer. Derfor indgik vi i 2021 en aftale med ejerlaug 2 og 3 om at holde en 
tættere kontakt. Det har betydet, at formændene eller en i bestyrelsen udpeget afløser, i højere grad 
deler oplysninger, der har relevans for alle 3 ejerlaug. Ind til nu har det været få medlemmer af de 
tre bestyrelser, der har mødtes efter behov. I januar planlægges et møde hvor samtlige medlemmer 
af de tre bestyrelser er inviteret. Her vil vi drøfte, hvordan vi i højere grad kan hjælpe hinanden. Vi 
vil drøfte, om vi i fremtiden kan forestille os fælles projekter, sparre i ft. udfordringer mht. 
kontingentopkrævning, asfalt mm. og særligt drøfte, hvordan vi i et samlet fællesskab kan kontakte 
kommunen. 

”Det er min oplevelse som formand, at vi har rigtig meget at tale om. Jeg oplever en stor værdi i at 
sparre med de øvrige ejerlaug og jeg oplever, at det er dejligt og spændende at høre at de andre 
ejerlaug har mange af de samme opgaver, udfordringer og muligheder som os. Det er givende at 
lytte til, hvordan de har håndteret de enkelte emner. Jeg sætter pris på modtage en sms eller 
opringning med en aktuel aktivitet i vores område, eller advarsel, som jeg måske havde undret mig 
over eller ikke opdaget ” – Kristina, Formand. 



 

 

Kontingent og salg af ejendom 
Bestyrelsen modtager løbende 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 hele perioden 1. januar til 31. december.  
 

Ved salg af ejendommen 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 2022 har vi oplevet flere tilfælde af fraflyttede beboere, der har betalt kontingent i flere år efter 
fraflytning, hvilket tilsvarende betyder at den nye beboere ikke har betalt. Vi kan kun se, at der 

er betalt kontingent for en adresse, ikke hvem der har betalt. Derfor har vores kasserer ingen 
mulighed for at følge op på, om der evt. er sket ændringer i ejerforhold. Indtil nu har vores 

kasserer været behjælpelig med, at tilbagebetale kontingentet til den tidligere ejer og 
efterfølgende indkræve beløbet hos den nye ejer.  

 
 

Hvis I sælger jeres ejendom, så husk at afmelde evt. 
betalingsservice på kontingent!! 

 

   
Sne og is 

Nu nærmer vinteren sig og vi tillader os derfor at minde om de forpligtigelser, vi har som 
grundejere. 

Det gør grundejerforeningen  
via kontrakt med Silva Lausen Skov & Anlæg 
 
• Stier ryddes, når der er over 2 cm. sne 
• Stier saltes efter behov, i udgangspunktet 

følger vi kommunen. Salter de, salter vi 
• Vejene ryddes for sne, når der er 20 cm. 

 
 

Det gør du som grundejer 
 
• Rydde for sne umiddelbart efter snefald 
• Gruse eller salte når det er glat 

 
Grundejer skal rydde sne/salte fortov samt ud 
til midten af evt. fællesvej, som støder op til 
deres grund. 



 

 

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 

Allan Knudsen 
Næstformand 

Griegsvej 5 

 

   

Bo Jensen 
Kasserer 

H. C. Lumbyes Vej 7 

Niels Sparvath 
Sekretær 

Kuhlausvej 14 

Bent Møller 
Bestyrelsesmedlem 

Laubsvej 98  
 

 


