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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. maj 2018 kl. 19.30 

hos Philip, H.C. Lumbyes Vej 27 
 

Deltagere: 

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Jørgen Friis og Niels Sparvath. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

Dog er der under punkt 5 tilføjet ”Vejtræer” som det fjerde emne til drøftelse med Kuno. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat er underskrevet og godkendt. 

3. Siden sidst 

Jørgen orienterer om forløbet og samarbejdet med Arbejdernes Landsbank, i forbindelse med 

kassererskiftet. Det er en drøj omgang og det er begyndt at blive et problem at få betalt de indløbende 

regninger. Problemerne er både med kassererskiftet hos Nets og i banken. Jørgen forsøger ihærdigt at 

få skiftet gennemført så hurtigt som muligt. 

4. Henvendelse fra beboere 

• Henvendelse fra beboer, der oplyser at hun ikke har betalt kontingent i 2018, da hun har fraflyttet 

huset i juni 2016.  

Beslutning 

Jørgen kigger på det når han har overtaget regnskabet. 

 

• Henvendelse fra en boligejer, som udlejer flere boliger i Ellebæk området, der ønsker oplysninger om 

en opkrævning via betalingsservice, for identifikation af en af sine ejendomme. 

Beslutning 

  Jørgen har taget kontakt til beboeren og gjort opmærksom på at han kigger på det, så snart han får 

mulighed for det, i forbindelse med overtagelse af kassererposten. 

 

• Henvendelse fra beboer, der fraflyttede Bachsvej i januar 2018. Hun har stoppet betalingen af 

kontingentet til Ejerlauget for 2018. 

Beslutning 

De nye ejere skal betale hele beløbet for 2018, da overtagelsen er fra januar. 
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5. Drift og anlæg af grønne områder 

• Landskabsarkitekt Kuno Lorenzen, der har mange års erfaring med drift og anlæg af grønne områder 

i Holstebro Kommune, deltager som rådgiver under dette punkt. 

Vi skal bl.a. drøfte følgende: 

1. Driften af de grønne områder generelt – herunder hvordan vi minimerer brugen af sprøjtemidler 

2. Hvad er erfaringerne med eksempelvis omdannelse af græsarealer til blomsterenge eller lignende 

3. Hvordan mindsker vi skyggegener samtidig med, at vi bevarer den skovagtige karakter i de små 

”skove” bag Kuhlausvej, Lange Müllers Vej, H.C. Lumbyes Vej og især ”skoven” ved 

Birkelundstien, lige før cykelbroen over Beethovensvej mellem Griegsvej og Bachsvej. 

4. Vejtræer. 

 

Orientering 

Kuno: 

1. Der bliver ikke brugt sprøjtemidler omkring træer og under fodhegn mere. Der sprøjtes langs med 

Sortestien. Der sprøjtes under buskene langs birkelundsstien – Kuno foreslår et alternativ ved brug af 

flis under buskene. Sandkasserne sprøjtes for ukrudt - Kuno foreslår at det i stedet hakkes 2-3 gange 

om året og sand efterfyldes cirka hvert 2. eller 3. år. Der snakkes generelt om andre muligheder end 

sprøjtemidler. Det blev nævnt at der er fortove, hvor den privat pligt om at holde disse fri for ukrudt, 

ikke helt overholdes. Dette drøftes på et senere møde. 

2. Kuno forelagde bestyrelsen om sine erfaringer fra kommunen med blomsterenge og lignede. Bedet 

skal være helt rent inden man strøer blomsterne. Vejret bestemmer om det bliver flot med blomster. 

Det vil sige at har man en sommer som f.eks. 2017, så er det knap så prangende med en blomstereng. 

Det er kun i sommeren der er blomster – ingenting i foråret og vinteren – det kan dog kombineres 

med løg. Eventuelt græs kan ikke slåes i den periode løgene blomstrer og afblomstrer. Flerårs løg 

holder i 4-5 år. Jørgen foreslår at man kan sætte noget grønt ind i blomsterne og samtidigt kombinere 

det med bænke og buske i et større område. 

Blomstereng kan slåes når den er færdig, men er stadig kedelig vissen at se på om vinteren. Tut 

foreslår at blomsterengen kan kombineres med stier af flis, som så kan give et mere meningsfuldt 

billede af det visne om vinteren. Eksempler fra Nykildes brochurer blev gennemgået. 

Niels foreslår at vi skal mødes med gartnerne for at drøfte dette. 

3. Kuno er enig i at det, bagved haverne som ligger ud til de grønne områder, er en god ide at fjerne 

græs og buske, så der bliver et bart stykke jord bag hækken, da denne har rigtig godt af at ha lidt 

”luft”. Vi snakker lidt om Philips tre træer og om at der er fældet mange træer de sidste 5 år, da disse 

er begyndt at blive store og andre er selvsået og står uhensigtsmæssige steder. Der er endnu stadigt 

noget at fjerne, uden at det ændre karakteren i Ejerlauget. Kuno konstaterer at der er en dejlig 

anemonebund nogle steder i de grønne områder. 

Kuno mener ikke at der er nogen middelvej med bøgeskoven mellem Bachsvej og Griegsvej. Niels 

spørger hvad vi kan gøre, i tilfælde af at de store træer skal fældes. Tjørn, Røn og Hæg foreslås da 

disse typisk holder sig til en 4-5 meter. At fælde skoven i etaper kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi 

der skal rodfræses og det vil fra 2. etape gå ud over de nye træers rødder. Jørgen foreslår at der måske 

kan laves en tegning/skyggediagram over hvor meget der skal fældes.  
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4. Også her delte Kuno ud af sin erfaring. Der er forskel på de nuværende vejtræer pga. af 

fjernvarmerørene. Vejtræer må ikke være i niveau, men have en højere kant, så det undgås at der 

kommer alt for meget salt i jorden om vinteren. Der skal nedsættes vandingsrør og bruges 

rodafvisende måtter i siderne og bunden af hullet til vejtræet. Den korrekte størrelse på et hul til 

vejtræer bør være 2x2 meter og dybden 0,8-1 meter. Ved en vandingsslange kan vi lægge grus eller 

flis, for at undgå udgift til bekæmpelse af ukrudt. Kuno foreslår røn og birk som mulige vejtræer. 

Kunos skud på en pris pr. komplet vejtræ er 4-5000kr. plus den efterfølgende drift. Plantehullet skal 

koordineres med asfaltfirmaet. Jørgen foreslår at vi på f.eks. Griegsvej dropper flisebelægningen og i 

stedet laver græsareal, enten i midten eller imellem indkørslerne. Jørgen foreslår at vi har vinteren til 

at finde ud af hvad vi vil og så evt. informere på generalforsamlingen 2019. Kuno foreslår også buske 

i stedet for vejtræer. 

Beslutning 

Niels spurgte om man efterfølgende kunne få Kuno til at skitsere noget mere konkret, når vi har 

nogle ønsker. Kuno sagde ja. 

Ovenstående punkter var en drøftelse og ingen beslutninger blev truffet. 

Niels samler efterfølgende op på vejtræer og asfalt og danner en skitse for en plan, som kan ses i et 

større sammenhæng. 

Tut mindede om at vi stadig har en mulighed for stordriftsfordele ved at snakke med Ellebæk2. 

Jørgen gjorde samtidig opmærksom på at der kunne være en økonomisk fordel i at være alene, så 

asfaltfirmaet kunne lægge arbejdet ind i ledige perioder, og dermed måske gøre det lidt billigere. 

6. Anbringelse af ejerlaugets penge - bankvalg 

• For at få de bedst mulige vilkår for anbringelse og daglig drift tages kontakt til min. 3 banker for at få 

den bedst mulige aftale om daglig drift og forrentning af ejerlaugets penge. Hvis vi taler med flere 

banker kan det være, at vi kan få gunstigere vilkår for anbringelse af pengene. 

Bare ½ procent mere i rente vil betyde 15.000 kr. om året. Den ene af bankerne skal naturligvis være 

Arbejdernes Landsbank. 

 

Beslutning 

Jørgen har inden mødet vurderet at der ikke vil være det store udbytte at hente ved at fokusere på 

renter af indestående penge på bankkontoen. Derfor bliver det ikke dér at der bliver lagt det store 

arbejde i gunstige vilkår, som dagsorden måske lægger op til. Derimod snakker Jørgen med 

forskellige banker om muligheder og fordele ved at fordele pengene ud over flere banker. 

Højrentekontoen i Vestjyskbank er løbet ud pr. 1. marts og står lige nu på en almindelig driftskonto 

til 0% i rente. Hvis vi overhovedet ikke kan få noget for at have pengene til at stå i Vestjysk bank, 

tager vi dem retur til Arbejdernes landsbank. Kravet for den fremtidige placering af disse penge er at 

de skal kunne trækkes hurtigt ud. Jørgen undersøger det nærmere. 
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7. Planlægning af Skt. Hans 

Tilladelser, aftaler, klargøring, indkøb og afvikling. 

Beslutning 

På mødet blev de indledende planlægningspunkter gennemgået og listet op herunder. 

Skt. Hans bliver færdigplanlagt på næste bestyrelsesmøde d. 12. juni hos TUT. 

Niels sørger for tilladelse fra politiet. 

Tut ringer til Rasmusklump band og brandvæsnet. 

Tut Spørger om Gerda vil hjælpe. 

Tut spørger om Lars kan komme og hjælpe. 

Tut spørger Solveig om hun kan hjælpe. 

Tut skaffer nøglen fra Lars. 

Martin laver heksen. 

Martin laver indbydelse og får den sendt ud cirka 14 dage før Skt. Hans. Den kan bare laves nu. 

Martin laver en endelig aftale med Lars om slushice. Hvad med koncentratet? Kan vi låne en maskine 

mere eller hvor kan vi anbefales at leje en ekstra? 

Philip køber 5 stk. 10liters dunke til vand. 

Rie kommer og hjælper om lørdagen d. 23. 

Jørgen snakker med Lars om byttepenge. 

Jørgen tjekker op på udgifter og sender noget til Martin. 

Tut, og Jørgen kan ikke hjælpe om lørdagen d. 23. Martin kommer lidt sent. 

Dem der kan, mødes klokken 15 om fredagen. 

 

8. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

Beslutning 

Martin har lavet en aftale med Ellgaard Tryk i Hodsager, som nu står for at trykke nyhedsbrevene, 

efter at Lars er trådt ud af bestyrelsen. 

Martin sørger for at lave henvisninger på Facebook om referater og nyhedsbreve. 
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9. Evt. - herunder næste møde 

Beslutning 

Martin skanner og rundsender Papirerne fra Nykilde. 

Petanque banerne har fået en ny og rigtig god belægning.  

Der spilles fælles Petanque hver onsdag formiddag. Tiden er dog ændret til klokken 10.30 

Martin skriver en reklame på Facebook, angående Petanque. 

Næste møde er tirsdag d. 12. juni hos TUT 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 


