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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juni 2018  

kl. 19.30 hos TUT, Hartmannsvej 25 
 

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 

• Henvendelse fra en ejendomsmægler, der ønsker oplyst om kontingentbetalingen til ejerlauget 

følger kalenderåret eller en anden periode. 

 

Beslutning 

Jørgen har svaret, at ejerlaugets regnskabsår følger kalenderåret, og dermed dækker kontingentet 

perioden fra 1. januar til 31. december 

 

• Tut har bemærket at der er et vejtræ på stamvejen af Kuhlausvej som er gået ud efter vejarbejdet. 

Niels snakker med kommunen. 

 

4. Henvendelse fra beboere 

• Henvendelse fra beboer, der bor på Bachsvej umiddelbart øst for træerne i den lille skov mellem 

Griegsvej og Bachsvej. Hun skriver i et brev (vedlagt som bilag), at hun ønsker problemet med 

skyggen fra træerne løst ved, at der i stedet plantes træer, der højst blive 6 m høje. 

 

Beslutning 

Niels har skrevet til hende, at vi er opmærksomme på problemstillingen, og at vi vil tage 

synspunkterne med i vores overvejelser. 
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• Henvendelse fra beboer på Bachsvej, der havde et spørgsmål vedr. kontingentbetaling. Hun ønskede 

at blive ringet op.  

 

Beslutning 

Jørgen har snakket med beboeren og det drejede sig om hvordan det fungerer med refusion gennem 

ejendomsmægleren. 

 

• Henvendelse fra beboer, der er blevet opkrævet kontingent efter, at hun har fraflyttet et hus på 

Hartmannsvej. Hun ønsker pengene tilbagebetalt. 

 

Beslutning 

Jørgen har snakket med beboeren og denne har fået sine penge tilbage, som var indbetalt for meget. 

5. Evaluering af snerydning vinteren 2017-2018 

• Vi indgik i 2017 en skriftlig kontrakt med SilvaLausen. For nogle uger siden blev vi kontaktet af 

ejerlauget Ellebæk 2, der spørger om vi er interesserede i at indgå en fælles aftale om snerydning i 

vinteren 2018-2019. 

Vi skal drøfte: 

Er vi tilfredse med niveauet for snerydning i vinteren 2017-2018 og prisen for dette? Hvor mange 

penge har vi brugt? Indgåelse af kontrakt for vinteren 2018-2019 – eller for en længere periode. 

Henvendelsen fra Ellebæk 2. 

 

Beslutning 

Vinteren 2017-2018 har kostet 36.000kr. 

Tut tager en snak med SilvaLausen og spørger til en baggrund for den høje udgift. 

Niels kontakter Ellebæk2 og samler nogle overslag sammen. 

Bestyrelsen drøfter sagen igen på næste møde. 

6. Budgetopfølgning 

Hvad er status på økonomien – de enkelte poster i budgettet. 

 

Beslutning 

Der mangler 11 beboere at betale kontingent til Ejerlauget. 

Når Jørgen har overtaget regnskabet fuldt ud fra Lars, kommer Jørgen med en budgetopfølgning. 

Denne forventes at komme på næste møde. 
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7. Udvikling - vedligehold – drift af grønne områder i ejerlauget Ellebæk 1 

Vi skal drøfte et forslag til skabelon for beskrivelse af hver enkelt af 22 typer af grønne arealer og 

enkeltelementer i ejerlaugets område. I skabelonen beskrives disse typer under overskrifterne 

”Nuværende præg”, ”Ønsket præg” og ”Iværksættelse – tidsplan”. 

Beslutning 

Niels præsenterede en skabelon for det kommende arbejde med at beskrive området og de 

kommende planer. Bestyrelsen vil bruge skabelonen til arbejdet med den videre udvikling af de 

grønne områder. 

Jørgen gjorde opmærksom på at stammerne rundt om petanquebanerne godt kunne trænge til en 

udskiftning, da de nuværende menes at være rådne og derfor skrøbelige. Bænkene trænger ligeledes 

til nye brædder, da også disse er gamle og slidte og derfor er tilbøjelige til at suge regnvand og 

efterfølgende have svært ved at tørre. 

Ovenstående stammer og bænke skal tilføjes skabelonen under punkterne bænke og petanquebaner. 

Martin går en tur i Ejerlauget og mærker antal og placering for bænke skraldespande mål 

hundestativer fodhegn osv. 

Niels forsøger at skaffe et kort i A3 format som Martin kan sætte markeringer på og efterfølgende 

scanne ind på computer. 

Niels undersøger om cykelstativerne tilhører kommunen eller Ejerlauget. 

Kuno tages ind som konsulent med råd og vejledning. 

Niels præsenterer det nuværende præg på næste møde. Der kan også forekomme forslag til 

forbedringer og nye tiltag. 

Der var en snak om en opfølgende orientering om drøftelserne af skoven mellem Griegsvej og 

Bachsvej. 3 bestyrelsesmedlemmer ud af 5 var enige i at der er informeret nok ud til beboerne om 

skoven mellem Griegsvej og Bachsvej. Vi drøfter videre i løbet af 2018. 

Niels og Kuno vil tilstræbe at have færdigbeskrevet de grønne arealer til næste møde. 

Philip gør opmærksom på at fra Sortestien til HC Lumbyesvej sprøjtes det bare stykke mellem 

græsset og buskene stadigt og opfordrer til at der sås græs helt ind under buskene i stedet. 

Bestyrelsen besluttede at gartnerne bare skal sætte et forsøg i gang med at plante græs til helt ind 

under buskene, lige som der er gjort rundt om træerne. 

8. Anbringelse af ejerlaugets penge – bankvalg 

Jørgen og Niels har været til møde i Arbejdernes Landsbank for en drøftelse af anbringelse af 

ejerlaugets penge.  

Beslutning 

Vi skal ikke løbe nogen risiko lige nu, når vi snart skal bruge pengene til asfalt og belægnings sten. 

Jørgens forslag til bestyrelsen er at vi ikke investerer pengene, men beholder de anbringelser vi har 

nu. Bestyrelsen var enig i Jørgens forslag. 

Jørgen gjorde opmærksom på at den grønne plan måske kan kræve at vi skal tilsidesætte penge til 

den, og så vente med en eventuel asfaltering af en vej. 

Jørgen foreslår at vi lader de 750.000kr. i Vestjyskbank blive stående på den almindelige driftkonto, 

for at de er i sikkerhed der. 
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9. Planlægning af Sct. Hans 

Beslutning fra bestyrelsesmødet den 2. maj: 

Niels sørger for tilladelse fra politiet.  

Ok. 

Tut ringer til Rasmus Klump band og brandvæsnet. 

Ok. 

Tut spørger om Gerda vil hjælpe. 

Det kan hun ikke sige endnu 

Tut spørger om Lars kan komme og hjælpe. 

Det kan han desværre ikke. 

Tut spørger Solveig om hun kan hjælpe. 

Det kan hun desværre ikke. 

Tut skaffer nøglen fra Lars. 

Den er ikke afhentet endnu. Niels har også en nøgle. 

Niels lukker de forskudte bomme op lørdag morgen, så vi kan komme ind med varer og så 

brandbilen kan komme ind. 

Martin laver heksen. 

Er planlagt. 

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

Indbydelsen er sendt ud. 

Martin laver en endelig aftale med Lars om slush ice. Hvad med koncentratet? Kan vi låne en 

maskine mere eller hvor kan vi anbefales at leje en ekstra? 

Lars kan ikke levere slush ice maskiner ej heller koncentrat. I stedet er det hele lejet hos Nordkap 

Udlejning. 

Philip køber 5 stk. 10liters dunke til vand og en fordelingsdåse til skuret. 

Ikke købt endnu. 

Rie kommer og hjælper om lørdagen d. 23. 

Jørgen snakker med Lars om byttepenge. 

Tut snakker med Lars om byttepengene. 

Jørgen tjekker op på udgifter og sender noget til hele bestyrelsen. 

Er sendt rundt. 

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

Vi skal bl.a. have styr på følgende: 

Klargøring – hvem hjælper til torsdag d. 21. juni fra klokken 16.30? 

Niels, Philip og Martin 

Hvem hjælper den 23. juni (klargøring, salg m.v.). Evt. flere hjælpere? 

Tut, Niels og Rie 

Indkøb – herunder af slik, opstilling af bål, åbning af bomme og flere praktiske ting. 

Beslutning 

Niels gør opmærksom på der kan være brandforbud. 

Martin hører Carl om han kan dele aflysning rundt torsdag aften. 
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Det er aftalt både med Niels og med Carl 

Onsdag tager Niels beslutning om eventuel aflysning 

Vi mødes om torsdagen klokken 16.30 Niels, Philip og Martin 

Torsdag kigges der efter om vi har plastkrus nok. 

Torsdag tjek gasflaske. 

Martin tager sorte spande med om torsdagen. Skal bruges til køl af øl og sodavand. 

Martin tager skovl og koste med torsdag 

Martin skaffer en ukrudtsbrænder til om torsdagen. 

Martin skaffer 2 kabeltromler med torsdag. 

Lørdag klokken 10 sættes teltet op. Niels, Tut, Rie og måske en mere. 

Philip kører mobilepay på tlf 40886245 

Martin laver en ny mobilepay seddel og har med torsdag. 

Tut spørger Lars om hvor mange byttepenge han plejer at skaffe. Tut meddeler derefter Jørgen, 

hvor mange byttepenge vi skal bruge. Jørgen skaffer byttepenge. 

Tut bestiller bål hos gartnerne. 

Tut tager gryder med om lørdagen. 

Ved aflysning af skt. Hans giver Tut gartnerne besked om at opsætning af bål er aflyst. 

Tut sørger for aftale med Griegsvej om strøm fra til musikken. 

Martin laver en heks til bålet. 

Niels køber ind minus slik. 

Philip snakker med Lars om slik og køber det efterfølgende og skaffer plastbøtter. 

Philip sørger for at hente slush ice maskiner hos Nordkap inkl. koncentrat 
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10. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

Beslutning 

Gøre opmærksom på at ved ejerskifte skal sælger sørge for at refusionen af kontingenten bliver 

aftalt og ordnet, evt. gennem en advokat. Jørgen tilbyder hjælp med formuleringen, skulle Martin få 

brug for det. Skriv igen om at afmelde betalingsservice.  

Næste nyhedsbrev i september efter mødet d. 28. august. 

11. Evt. - herunder næste møde 

Beslutning 

Næste møde bliver d. 28. august hos Martin, Bachsvej 32c 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 


