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Kære beboere i Ellehaven  

 

Bestyrelsen fortsætter med løbende og efter behov at udsende 

”Ellehaven NYT” som led i at orientere om bestyrelsens arbejde. Vi vil 

orientere om det, der pågår i bestyrelsesarbejdet og de tiltag, der 

har bestyrelsens bevågenhed. I er også velkomne til at tage kontakt 

til bestyrelsen, hvis I har emner, der kunne have relevans for 

nyhedsbrevet og for alle beboere. 

 

I sidste ”Ellehaven NYT” orienterede vi om muligheden for etablering 

af rottespærre, og vi håber, det har været en hjælp med de 

indhentede tilbud. Vi har i bestyrelsen modtaget én tilbagemelding 

på etablering af rottespærre ved stoprotten.dk, hvor beboeren 

beretter om en meget god og smidig proces. 

 

I dette Ellehaven NYT nr. 2 har vi fokus på kontakt til Ellehavens 

bestyrelse. 

 

Kontakt til Ellehavens bestyrelse - Hvem er ansvarlig for hvad? 

På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at orientere 

beboerne om, hvorledes bestyrelsen er konstitueret og dermed 

hvem, der har det primære ansvar for hvad. 



Det betyder, at hvis I ønsker at diskutere et emne, en problemstilling 

eller andet med bestyrelsen, er I meget velkomne til at kontakte den 

ansvarlige for det givne område. Det kan for eksempel være vores 

grønne områder eller elbilprojektet.  

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte et bestyrelsesmedlem 

eller formanden uanset emne, hvis I mener det giver mest mening. 

I henhold til vores forretningsorden skal bestyrelsen behandle alle 

indkomne forslag på et bestyrelsesmøde og der tage stilling til hvad, 

der eventuelt kan eller skal gøres. 

Nedenfor kan I se de enkelte ansvarsområder samt hvem i Ellehavens 

bestyrelse, som er primær ansvarlig. 

 

Bestyrelsen i Ellehaven og hvervfordelingen af de primære 

ansvarsområder: 

  

Navn Rolle i 
bestyrelsen 

Primært 
ansvarsområde 

Adresse i   
Ellehaven 

Telefon- 
nummer 

Peter Allan 
Andersen 

Formand Elbiler  
Bestyrelsens 
arbejde 

Ellehaven 
Nr. 50 

20782436 

Bernd 
Elmann 

Næstformand Projekt Skolevej 
(Ny belægning) 

Ellehaven 
Nr. 20 

31524142 

Ebbe 
Werenberg 

Kasserer Økonomi Ellehaven 
Nr. 4 

23454670 

Henning 
Møller 

Bestyrelses- 
medlem 

De grønne 
områder 

Ellehaven 
Nr. 18 

45890128 

Jens  
Bagge 

Bestyrelses- 
medlem 

Alternativ 
energi/opvarmning 

Ellehaven 
Nr. 28 

51510558 

 

 



Placering og afdækning af de nye Affaldscontainere:  

Placering og afdækning af de nye affaldscontainere blev diskuteret 

på det seneste bestyrelsesmøde. 

På indeværende tidspunkt er der allerede, for en række af Ellehavens 

huse, etableret flisebelægning el. lign., hvor de nye affaldscontainere 

er blevet placeret. 

Ligeledes er der mange steder etableret afdækning med beplantning, 

stensætning eller diskret afdækning fremstillet i sort træ, som 

matcher Ellehavens byggestil. 

For at bevare Ellehavens nuværende grønne have- og parkudformning 

er det bestyrelsens oprigtige håb, at de af bestyrelsen fastlagte 

retningslinjer vil blive fulgt. Retningslinjerne er baseret på Ellehavens 

Deklaration. 

Retningslinjer fastlagt af Ellehavens betyrelse: 

Uanset placering og nuværende afskærmning af de nye 

affaldscontainere skal der, hvis muligt, i videst mulige omfang 

etableres grøn afdækning! 

 

De bedste hilsner 

 

Ellehavens Bestyrelse 

 

 

 


