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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.30 

hos Niels, Kuhlausvej 14 
 

Deltagere: 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt og underskrevet 

3. Siden sidst 

• Trafik på Ellebækvej efter åbning af motorvej. 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af en journalist angående trafikken på Ellebækvej efter at mo-

torvejen er åbnet. En snak om dette ledte frem til at, de fra bestyrelsen som har sin daglige kør-

sel på Ellebækvej, godt kunne fornemme en stigning i trafikken. 

4. Henvendelse fra beboere 

• Henvendelse på Facebook fra en beboer på Bachsvej, der klager over ikke at have fået respons 

fra ejerlauget vedr. for mange parkerede biler. 

 

Beslutning 

Vi har beklaget den senere besvarelse og anbefalet beboeren at tage kontakt til politiet, da det 

ikke er en sag for Ejerlaugets bestyrelse. 

Vi skriver om parkering i nyhedsbrevet. Jørgen vil gerne formulere en tekst. 

Niels kontakter kommunen, om de vil være behjælpelige med information omkring bl.a. regler. 

 

• Henvendelse fra en beboer på Bachsvej vedr. problemer med fremmede katte i haven og sand-

kassen. 

 

Beslutning 

Vi har sendt et par links til beboeren, hvor der er forslag til at komme problemet til livs. 
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• Henvendelse fra en beboer på Laubsvej, der ønsker at fjerne 20-22 træer langs Niels W. Gades 

Vej/stien parallelt med denne vej samt at fjerne to træer på hver side af nedgangen til busholde-

pladsen. 

 

Beslutning 

Henvendelsen blev drøftet på bestyrelsens rundtur med gartnerne den 20.9.2018. Se punkt 7. 

 

• Henvendelse fra en beboer på Lange Müllers Vej vedr. hæk ud til den lille legeplads. Der har 

været en del korrespondance med denne beboer. Vi har tidligere skrevet til beboeren, at vi 

overvejer helt at fjerne hækken, da den jo står på ejerlaugets areal. Der kan så sås græs ind til 

skellet til ejendommen. Det betyder så, at beboeren skal plante hæk på deres grund ud til skel. 

Beboeren har efterfølgende foreslået, at buskene klippes helt ned og at han selv planter poten-

tillabuske på sin egen grund. 

 

Beslutning 

Henvendelsen er bl.a. blevet drøftet på bestyrelsens rundtur med gartnerne den 20.9.2018. 

Se punkt 7. 

 

• Henvendelse fra en beboer på Laubsvej, der spørger om henvendelsen fra beboeren på lange 

Müllers Vej får konsekvenser for alle, der har hæk ud mod ejerlaugets område? 

 

Beslutning 

Vi har svaret beboeren, at der er tale om en specifik problematik ved den lille legeplads. 

 

• Henvendelse fra en beboer på Bachsvej vedr. evt. fældning af den lille skov mellem Bachsvej 

og Griegsvej op mod Beethovensvej. Han anbefaler stærkt at beholde den lille skov. 

 

Beslutning 

Vi har takket beboeren for henvendelsen og skrevet, at vi lader synspunkterne indgå i bestyrel-

sen overvejelser 

 

• Henvendelse fra en beboer på Griegsvej, som ønsker to træer på Hartmannsstien klippet til i 

kronen, da de er ved at vokse sig for store. 

 

Beslutning 

Vi tager det op med gartnerne næste gang vi går tur. 

 

• Mundtlig henvendelse fra beboer på H.C. Lumbyes Vej 23 angående omlægning af indkørsels-

vejen. 

 

Beslutning 

Vi tager det op, når der skal lægges nyt asfalt og evt. belægningssten. 



 

3 

 

5. Snerydning vinteren 2018-2019 - genoptagelse fra sidste møde 

Vi indgik i 2017 en skriftlig kontrakt med Silva Lausen. Vinteren 2017-2018 har været 

dyr, men der var også en del kolde dage i vintersæsonen: 

November - december 2017 kostede: 11.645 kr. 

Januar-marts 2018 kostede:  28.091 kr. 

Lisbeth Dalgas Jacobsen, der er formand for ejerlauget Ellebæk 2, deltog på sidste bestyrelses-

møde, men er ikke vendt tilbage siden. Ellebæk 2 har et betydeligt højere niveau for snerydning 

end Ellebæk 1.  

Jesper Lausen har den 9. oktober sendt mail til bestyrelsen, hvor de skriver at priserne stiger 

med 3 % i forhold til sidste sæson og at de øvrige vilkår er uændrede. 

Vi skal drøfte: 

Om vi skal samarbejde med Ellebæk 2 om snerydning og rendestensbrønde. 

Om vi fortsat skal bruge Silva Lausen til snerydning og saltning. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen er enig om, at vi accepterer prisstigningen. 

Tut melder til Jesper Lausen at vi ønsker at fortsætte den i forvejen indgåede kontrakt, inklusiv 

den meldte prisstigning. 

 

6. Udvikling - vedligehold – drift af grønne områder i Ejerlauget Ellebæk 1 - hænger 

sammen med punkt 6 

På bestyrelsesmødet den 12. juni blev en skabelon for udvikling, vedligehold og drift af de 

grønne områder drøftet. 

Hvordan går det med dette arbejde og hvad er tidshorisonten? 

 

Beslutning 

Niels vil inden jul tage kontakt til Kuno for at i samarbejde færdiggøre beskrivelsen af de 

grønne områder. 

Tut beder gartnerne om at komme med et tilbud på fældning og nyplantning af lilleskoven, med 

en plantegning og eventuelt en 3d tegning. Et tilbud med eksempelvis 6 meter høje træer, med 

flere forslag til træsorter og et tilbud med rondeller, med buske og rønnebærtræer. 

  



 

4 

 

7. Opfølgning på gåtur med gartnerne - hænger sammen med punkt 6 

• Bræmmen mellem Bachsvej 40-44 og Birkelundstien ser uændret træls ud. Beboerne ønsker en 

fortsat en afgrænsning.  

Beslutning 

Området ryddes og i stedet sættes inderst en bøgehæk og der sås græs ud mod stien. Der gøres 

opmærksom på dette i nyhedsbrevet. Tut meddeler dette til gartnerne. 

 

• Buskads ved skråstien mellem Kuhlausvej og Sortestien ser uplejet ud. 

 Beslutning 

Der fjernes buskads en meter ind fra stien. Der bliver i stedet sået græs på arealet og dette klip-

pes sammen med græsarealet på den modsatte side af stien. Tut meddeler dette til gartnerne. 

 

• Et par ting ved den lille legeplads 

 Beslutning 

Vi laver en besigtigelse af den lille legeplads snart. Der skal diskuteres en tilføjelse af en ekstra 

funktion. Tut foreslår et legehus. Tut indhenter tilbud fra Uddannelsescenter Holstebro på et 

legehus. Niels sender en doodle rundt angående besigtigelsen. 

 

Vi fjerner Ejerlaugets hæk ind mod beboeren op til den lille legeplads, sår græs og så er han 

velkommen til at plante sin egen hæk på den private grund. Tut beder gartnerne om at fjerne 

ejerlaugets hæk og om at så græs til skellet. 

 

• Det blandede hegn, store træer-selvsåede buske, der er mellem cykelstien og Niels W. Gades 

vej er blevet højt og tager dagslyset fra naboerne. Skal vi f.eks. fælde hver anden af træerne? 

Beslutning 

Problemet har bestyrelsens opmærksomhed og vi vil holde øje med området, men ikke foretage 

noget endnu. 

 

• Gartnerne har givet løst tilbud på omkostningerne ved at anlægge græskanter, hvor der nu 

sprøjtes med gift. Langs Sortestien, langs hække ved den kommunale sti mellem Griegsvej og 

Laubsvej. Ind til ”skoven” ved petanquebanen og langs cykelstier. I det hele taget alle kanter. 

Og der er mange!  

Beslutninger 

Gartnerne sår græs langs med Sortestien og slår det efter behov. Ved H.C. Lumbyes Vej 27 

skal der være græs helt ind til skoven. Derudover sås græs på de øvrige sprøjtede arealer indtil 

et maxbeløb på 45.000 kr. er nået. Tut meddeler dette til gartnerne. 

 

Vi siger ja til Gartnernes tilbud om udgravning af jord og pålægning af sand i sandarealet ved 

den store legeplads, til en samlet pris på 11.700,-. Tut meddeler dette til gartnerne. 
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• Sprøjtning af sandkasserne ved legepladserne 

Beslutning 

Tut minder gartnerne om den nye aftale om, at sandkasserne skal hakkes. 

 

• Træbom ved H.C. Lumbyes Vej 23 

Beslutning 

Tut giver gartnerne besked om udskiftning af ødelagt træbom. 

 

• Petanquebanens afgrænsning (lærketræ) er medtaget. Der diskuteres hårdt træ eller evt. mar-

morkanter nedstøbt. 

Beslutning 

Vi venter med at udskifte afgrænsningerne og ser tiden an. 

 

• Det udgåede træ, der står i vestsiden af Kuhlausvej midt i trafikchikanen, er gået ud efter den 

nylige rørudskiftning. Hvem skal betale for fornyelse?  

Beslutning 

Niels har taget kontakt til kommunen og venter på svar. 

 

• Hvor meget af de skrå kanter op til Birkelundsskolestien ved broerne skal vi holde? 

Beslutning 

Niels spørger kommunen til dette. 

8. Planlægning af generalforsamling tirsdag den 12.03.2019 

 

§ 8. i vedtægterne 

”Dato for generalforsamlingen meddeles senest ved udgangen af januar. 

Til den ordinære generalforsamling skal skriftlig indkaldelse finde sted med mindst 14 dages 

varsel ved fremsendelse af dagsorden og budgetforslag samt det reviderede regnskab. Indkal-

delse udsendes til samtlige medlemmer af ejerlauget. Forslag som ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen 

og rundsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.” 

• Datoer for udsendelse af nyhedsbrev 

• Frist for indsendelse af skriftlige forslag til generalforsamlingen, skriftlig indkaldelse til  

generalforsamlingen med regnskaber etc. 

• Nye medlemmer til bestyrelsen 

• Dirigent 

• Revisorer 

• Samkørsel til Idrætscenter Vest  

• Lokaler 
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Beslutning 

Generalforsamling bliver d. 12. marts 2019 klokken 18.30 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde tirsdag d. 5. februar 

Nyhedsbrevet skal være sendt ud senest ved udgangen af januar. Sendes for sig selv. 

Jørgen snakker med de 2 revisorer. 

Niels spørger Lars, om han vil være dirigent. 

Lokaler og mad har Tut allerede bestilt 

 

9. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

 

Beslutning 

Almindeligt nyhedsbrev skal ud i December og bl.a. indeholde nedenstående 3 punkter: 

Bræmmen mellem Bachsvej 40-44 og Birkelundsskolestien. 

Gartner uddrag. 

Parkering. 

10. Evt. - herunder næste møde 

 

Næste møde er tirsdag d. 15. januar klokken 19.30 Hartmannsvej 47 hos Jørgen. 

 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 


