
  

Kommende aktiviteter: 

  

• Bazar Ellidshøj d.  2. februar   

• Generalforsamling d. 27. februar 

• MGP fest for børn d. 29. februar 

• Filmklub for børn  

• Rom/Gin smagning d. 27. marts  

• Byfest d. 12.-13. juni 
 

Læs mere på de næste sider og hold dig opdateret på Facebook 

 

HUSK at alle er velkommen og  

jo flere hænder, jo nemmere er det:-)  
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NYHEDSBREV 
Januar 2020 

Ellidshøj Borgerforening 

Formand:     Mette Nødskov  40 75 97 25 

Næstformand:   Karsten Mollwitz  

Kasserer:     Gitte Knudsen 

Sekretær:     Camilla Knapp Pihl 

Menig:     Susan Eriksen 

Suppleant:     Henrik Nielsen  

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE:  

E-mail: noedskov@kabelmail.dk 



BAZAR Ellidshøj d. 2. februar på skolen kl. 11 - 15 
 

Kom med alle de ting du mener mangler nyt hjem. Fx. legetøj, køkkenting, nips, tøj, m.m.  

Tilmeld dig og få 1 meter bord til  kun 50,- kr. ( først til mølle) 

Dørene åbnes kl. 10.00 

Der sælges kaffe, saftevand og kage på skolen. 

 

Tilmelding skal ske til Camilla på 26 11 22 14                            

Betaling sker til Borgerforeningens MobilePay 14449 (husk navn) 

Bazar 

Ellidshøj 

MGP fest for børn i klubhuset d. 29. februar kl. 19.00 
Så skal der holdes et brag af en MGP-fest. Opdateres på Facebooksiden Ellidshøj Borgerforening. 

Rom og Gin smagning på skolen 27. marts kl. 18.30 
Vi holder en hyggelig aften, hvor man kan tilmelde sig til at smage enten rom eller gin inkl. lettere anret-
ning.  Løbende og nærmere info kommer på facebook siden Ellidshøj Borgerforening.       

Filmklub - KUN for børn    3 film for 50 kr. 
Lad børnene se film med vennerne på skolen. Se mere under begivenheden på Facebook. 

Bindende tilmelding til Camilla 26 11 22 14         MobilePay 14449 (husk navn på barn)  

 

 
Fredag 20/3 Fredag 17/4 Fredag 15/5 

   

Fredag 20/3 Fredag 17/4 Fredag 15/5 

   

Regnbuegruppen  til og med 0. klasse fra kl. 16.00 –18.00 

1. klasse til og med 4. klasse fra kl. 19.00 - 21.00 

Der sælges saftevand 10 kr., sodavand 10 kr., popcorn 5 kr. Der må ikke medbringes mad og drikke. 



5 meter lang 

OBS: Byen mangler et par friske folk, som kan hejse flag op og ned et par gange om 
året. Kontakt  Mette 40759725 

Kontingent Ellidshøj Borgerforening: 

 

Så er det tid til kontingentbetaling.  

 

OBS OBS Kontingentet for 2020 skal være indbetalt INDEN 26. 
februar 2020 

 

Hvis I ønsker besøg for kontantbetaling,  

så kontakt Mette på 40 75 97 25 eller Camilla på 26 11 22 14 

 

Husstand  150,- kr 

Single   75,- kr 

Bank:   9296 2071216007   

HUSK ADRESSE OG HUSNR. VED OVERFØRSEL 

Fx:  Doktorparken 60 = DP 60 

 

 

 

 

 

VEJNAVN FOR-
KORTES 

VEJNAVN FOR-
KORTES 

Doktorparken DP Solitudevej SOL 

Helsebakken HEL Ny Skolevej NYS 

Ellidshøjvej ELL Holmgaards-
vej 

HOLM 

Stillekrogen STIL Ellidshøjgård-
vej 

ELLGÅR 

Apotervej APO Hobrovej HOB 

Klæsterup-
holmvej 

KLÆS Mjels Brovej MJELS 

Våsevej VÅS Ærtebjergvej ÆRTE 

 Indkaldelse til Generalforsamling i Ellidshøj Borgerforening 

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.30 på Ellidshøj Skole  

 

Dagsorden : 

1: Valg af dirigent 

 2. Formandens beretning 

 3. Regnskab 

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

 På valg er:  

Gitte Knudsen og Michelle Linde-Hansen  

(ønsker ikke genvalg) 

suppleanter : Karsten Mollwitz og Henrik Nielsen  

 5. Valg af revisor samt suppleant 

 6. Indkomne forslag 

 - bestyrelsen fremsætter  forslag til ændring af kontingent 

 7. Eventuelt 

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d. 22. februar 2020 via mail:  

noedskov@kabelmail.dk 

Tilmelding grundet spisning til : 

Camilla: 26 11 22 14 

Mette:    40 75 97 25 



NYHEDSBREV JANUAR 2020 
- ELLIDSHØJ BORGERFORENING 

SH AUTO 

Ellidshøjvej , 9230 Svenstrup 

I vælger selv hvilke løsning I ønsker og overfører til  9296 2071216007 eller  

MobilePay 14449 

Husk at skrive jeres virksomhed i tekstfeltet ved overførelse 

 

Din virksomhed får en annonce på www.ellidshoej.dk under virksomheder samt et link til 
egen hjemmeside.  

Din virksomhed får en annonce på ww.ellidshoej.dk under virksomheder samt et link til egen 
hjemmeside. 

Herud over kommer annoncen med i alle vores nyhedsbrev , som ca udkommer 4 gange år-

300 kr. årligt 

600 kr. årligt 

Hvordan kan Ellidshøj og din virksomhed hjælpe hinanden?  

Skulle du sidde og tænke at du gerne vil give mere til byen, fx leje af telt til byfesten, indkøb af ny popcornmaskine eller 
slushice-maskine, lidt økonomiske tilskud til juleposerne, så giv lyd :-) Vi er altid åbne for ideer for byens borgere. 

Da Ellidshøj borgerforening har nyhedsbreve samt hjemmeside som kan bruges som reklamesøjler, så er her 2 valgfri 
forslag til jeres abonnement på www.ellidshoej.dk 


