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Kære Mølleboere. 
Bestyrelsen har gennem det sidste års tid, arbejdet med planer om at udlicitere opgaverne vedr. de grønne 
områder til et eksternt firma, idet det giver god mening på mange punkter. 
Vi er nu på plads med disse organisationsændringer, og det betyder så desværre også, at vi må sige farvel til 
Jan, hans sidste arbejdsdag bliver 30 april 2021. 
Jan er og har været meget vellidt, og vi håber at der bliver mulighed for at kunne tage en mere officiel 
afsked med ham, når vi når så langt. 
 
Med venlig hilsen Møllehøjs bestyrelse. 
 
Øvrige Nyheder 
 
Grønne områder 
Opgaven vedr. vores grønne områder har været i licitation og vi er landet på Anders Andersen, som ligger 
helt på linje med bestyrelses ønsker om den grønne fremtid i Møllehøj, med frugttræer og buske, vilde 
områder til gavn for insekterne men også stadig gangstier og legeplads områder som gør at familierne har 
lyst til at være der. 
Vi får en fast gartner uddannet person hele ugen og der træder ekstra hjælp til i sæson i forhold til skrald. 
Aftalen er skruet sammen på en måde så hjælpen kan rykkes på andre opgaver hvis der pludselig skulle 
opstå et anderledes behov.  
Vores område er ikke blevet beskåret i flere år og det vil ikke kunne nås indenfor en almindelig sæson, det 
kommer til at løbe over nogle år. Aftalen er at stammer bliver lagt til fri afhentning, ligeledes med flis som 
vi har savnet det sidste års tid. 
 
Laden 
I løbet af foråret vil der blive indhentet tilbud på at renovere Laden, ønsket er at den skal kunne bruges hele 
året til bl.a. generalforsamlinger, juletræsfester ol. 
I opgaven indgår også en opdatering af toiletter og køkken faciliteter. 
 
Foreningshuset ’Møllehuset’ 
Når der er tørrelse nok i luften, kommer en maler og behandler foreningshuset. Indvendigt kan vi ikke rigtig 
beslutte os for hvad der skal ske, men køkkenet bliver skiftet og de rør der ligger, uden isolation i 
krybekælderen bliver lagt om så der også kommer varmt vand på toilettet. Møllehuset vil fortsat være 
frokoststue for vores grønne M/K’er og mødelokale for bestyrelsen og øvrige udvalg der arbejder for 
foreningen. 
Vores gamle mølle er ved at blive renoveret at nogle frivillige fra foreningen, skønt at det kan lade sig gøre 
og vi håber den er færdig til standerhejsning 27. marts 2021 når vi skyder sæson 50 i gang. 
 
Digitale vandure 
Vi er kommet langt i installationen af digitale vandure, det er 2 år siden vi vedtog at skifte, så fra 2021 vil 
selvaflæste målere ikke blive accepteret. Bestyrelsen undersøger lige pt. om vi skal benytte os af retten til at 
lukke og plombere for vandet udfor dem som stadig har fået skiftet efter gentagne henvendelse. 
 
Generalforsamlingen 2021 
Hovedbestyrelsen anbefaler at vi udskyder 2021 generalforsamlingen til senere på året, dato kommer når vi 
ved mere. 
 
Møllehøjs rundefødselsdag 
I år fylder Møllehøj 50 år. Bestyrelsen havde lagt i kakkelovnen til aktiviteter og fest for både små og store. 
Vi skal naturligvis rette os efter myndighedernes retningslinjer, men så går vi ’bare’ efter et brag af en 51-
års fødselsdag i 2022! 
Vi holder dog fast i standerhejsning søndag d. 27/3-21 hvor vi med god afstand vil hejse OF Møllehøj flaget, 
der sættes kaffe og kage udendørs på engangsservice. 


