
Kære medlemmer af Møllehøj   …          .OF Møllehøj august 2020 
 
Så er vi godt i gang med sommeren og derved 49. sæson! 
 
Corona 
Vi er kraftigt udfordret på Corona i forhold til afholdelse af vores generalforsamling og OF-Fritids kongres, 
vi følger regeringens udmelding og indkaldelsen til generalforsamling er landet i din mail/postkasse. 
Bestyrelsesmøderne er heldigvis mulige at afholde og med de gode priser vi kan få for vores huse lige nu, er 
der er nok at se til "#$% også på denne front.  
 
Digitalisering 
Bestyrelsen arbejder på at digitalisere så meget som muligt også diverse dokumentation, det være sig 
registrering af hunde/katte, nye skure og andre byggesager, men også i forhold til kommunikation til jer 
medlemmer. I opfordres derfor at indsende dokumentation for fritagelse af digital post til kontoret i 
Gothersgade eller oplyse kontoret om jeres aktuelle mailadresse. 
Kontaktoplysninger: Omegnens Fritidshaveforening, Gothersgade 158, 1123 København K., of@of-fritid.dk 
Det er super vigtigt at I husker at sende/opdaterer jeres mailadresser da vi inden længe stopper med at 
postforsende til alle andre end de få, der officielt er fritaget for mail.  
Der arbejdes også på at udvikle hjemmesiden og allerede nu, er det muligt at se referaterne fra 
bestyrelsesmøderne. 
 
Skrald 
I indkaldelsen til generalforsamlingen kan I se vi ligger vi op til at få et ’affalds-udvalg’ da vi ser ind i en 
fremtid med betydelig mere sortering end vi har nu, vi bliver forpligtet til sortering på samme måde som alle 
andre matrikler i landet, men da vi er én stor matrikel vil der ikke blive sortering i de enkelte have, så 
hvordan vi skal løse det i fremtiden kan vi ligeså godt begynde at overveje nu. 
Der er beklageligvis stadig medlemmer som ikke har forstået at det skrald der efterlades rundt om i 
foreningen, koster os alle penge. Det er eskaleret meget med skrald der blot smides bag foreningshuset så der 
er nu installeret lovlig video overvågning!  
 
Grønne områder 
Vi er i fuld gang med at lægge en overordnet plan for vores grønne områder. Vi ønsker områder med 
’grøftekant-blomster’ som slås ned 1-2 gange om året og ellers får lov at gro til. Ligeledes arbejder vi på en 
klar plan for den langsigtede pleje af vores buske, træer og grøfter, og ikke mindst en opretning af de 
voldsomme beskæringer der blev lavet sidste år. 
Men det stiller også krav til dig som medlem, vores områder bliver ødelagt af, at der parkeres og køres på 
arealer som ikke er beregnet til dette! Det bliver ødelagt af jord, byggeaffald, haveaffald der smides på steder 
det ikke er beregnet til og der er ingen andre end os selv til at betale den regning. 
Vi afventer stadig kommunens godkendelse af de hastigheds sænkende foranstaltninger som Vejudvalget, og 
Bestyrelsen godkendte i 2019 – men vi giver ikke op - Sænk hastigheden – det skåner vores veje! 
 
Facebook-gruppe 
Den fine lukkede Facebook-gruppe er Bestyrelsen ikke officielt en del af.  Nogle af bestyrelsens medlemmer 
er alligevel en del af gruppen, men som mening medlem Selvfølgelig kan vi altid skriver sammen i gruppen, 
og vi vil hjælpe så godt vi kan.  
Som Bestyrelse er vi glade for de Mølle-boer, der har taget initiativet til at skabe et fællesskab for os på 
Facebook. Facebook-gruppen er med til at give os det godt sammenhold, hvor vi kan værne om hinanden, 
dele lokale informationer og købe og sælge af hinanden eller give bort.  
Dog vil vi altid opfordre til at kontakte os på den officielle og korrekte måde på mobil nr. 22 52 08 78 
tirsdage imellem 18 og 20, på email bestyrelsen@of-mollehoj.dk eller i Møllehuset den sidst søndag i 
måneden imellem 11-12. Også gerne hvis I har I oplysninger, som I mener andre kan have glæde af, så send 
os en mail med teksten og vi vil se på at slå det op på vores hjemmeside: of-mollehoj.dk. 
 
Vores bygninger 
Laden og Møllehuset er ikke blevet vedligeholdt i mange år, så vi har, som det første, taget hul på at gøre 
noget ved Møllehuset med maling ude og ind, udskiftning af køkkenet og i det hele taget få løftet inventaret 
op til 2020 standard. 
Næste store step bliver at gøre noget ved toiletterne og sætningsskaderne på Laden, så vi fortsat kan holde 
familiefester og ikke mindst den årlige Ladefest (så sæt X ved 19/9) 
 
Nå ja – har du ikke fået skiftet til digitalt vand ur, så giv Strube et kald og få en aftale! 


