
Referat af bestyrelsesmøde d. 31. okt. 2021. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Lone Falkenberg, Kasser Dorte Magnussen, 
Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem 
Carsten Linderholm, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant Maiken Gylche. 
Fraværende: Bestyrelsesmedlem Lone Christensen. 
 
Ordstyrer: Kasser Dorte Magnussen. 
Referent: Maiken Gylche. 
 
Velkomst ved Formanden Helle Vithardt 
 
Gennemgang af ordinær dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Godkendelse af referat fra sidst. 
3. Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 
4. Økonomi. 
5. Sociale arrangementer. 
6. Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
7. Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
8. Opfølgning på individuelle opgaver. 
9. Bordet rundt. 

 
Valg af ordstyrer og referent. 
OK 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
OK 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 

• Henvendelser fra medlem af parkeringsudvalget der ønsker materiale udleveret, så arbejdet 
kan begynde. Aftalt hvilke dokumenter, som vi kan udlevere. 

• Ansøgning om et økonomisk beløb fra et medlem af Petanque-klubben på et samlet beløb på 
i alt 7.840 kr. til vedligeholdelse af banen, åbning af sæson, konkurrencer mm. Det 
godkendes og gives besked. Hertil svares i samme mail på at spørgsmål vedr. de gamle 
minigolfbaner, at de er smidt ud og de nye skal ligge som aftalt på det store grønne.  

• Syn af KH XX: HF mener, at den er ulovlig, på trods af et godkendt syn herfra. Vi har gen-
argumenteret til HF ift. med hjemmel i synsrapporten herfra. 

• OF Møllehøj afregner med Høje Taastrup kommune 506.000 kr. halvårligt på 
skraldeordningen med restaffald, storskrald, genbrugsstation, administration. Vi vil se på, 
om vi kan løse noget af skraldet på anden måde. 

• Muligheden for at kunne give OF besked om ændring af folkeregisteradresse på 
hjemmesiden virker nu igen. 

• Henvendelse fra HF vedr. KH.XX med spørgsmål, om XX også skylder lokalt, hvilket XX 
ikke gør. 



• Vi har besluttet at ”reklamere” for bestyrelsens FB-side på den ”gamle” brugerstyret FB-
side. 

• Udbygning af årshjulet og planlægge at arbejde mere konkret med det til 
bestyrelsesmøderne. Dette bliver et fast punkt på den ordinære dagsorden. 

• Aflukning af skraldeområdet hurtigst muligt efter dette bestyrelsesmøde, samt et opslag med 
det på web og FB. 

 
Økonomi. 
Intet at berette. 
 
Sociale arrangementer. 

• Juletræ festen d. 11. dec. 2021: Tilmelding er er lidt sløvt endnu. Festudvalget skal snart 
samles for planlægning. Tilmelding er senest d. 7. nov.21- gen post på FB og web. 

 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
Intet at berette. 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 

• Budgetmøde i morgen for HB, Helle deltager herfra. 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Møde med Anders Andersen dvs. sælger Mads og tilsynsførende Heidi vedr. vi ikke er 
tilfredse med arbejdet, og at vi ikke mener, at de ikke lever op til kontrakten. Aftalt, at vi 
skal følge op på mødet med et nyt møde med gennemgang og præcisering af kontraktens 
opgaver, hvorefter vi håber på og ønsker et fremtidig bedre samarbejde. 

• Skilte: Johny venter stadig på stativerne til skiltene. De bliver sat op så hurtigt som muligt. 
• Områdevandring: Udkast til et ’skriv’ til medlemmerne om fokuspunkter ved 

havevandringen, samt hvilke problematikker de enkelte er noteret for. ’Skrivet’ godkendes, 
sog med tilføjelse af hvis der også mangler at blive monteret vandur eller hvis der er et 
restancebeløb. Vi sender ’skrivet’ ud til de aktuelle medlemmer. 

• Helle kan ikke finde ud af, hvem der ejer marken nede ved AH. Vi taler om, at vi får lagt 
store sten, så vi undgår kørsel af landbrugsmaskiner på det grønne stykke op til marken. 
Johny laver en tegning til vores havemand. Vi kaver et opslag til web og FB. 

• Vedr. sagen om hegnet i AH XX, der var årsag til vores sidste ekstraordinære. 
Bestyrelsesmøde har en afgørelse og Haveejeren kontaktes direkte med besked. 

• Vi har ikke noget nyt om Hjertestarter til området endnu. 
 
Bordet rundt 
Emnerne blev drøftet under vejs. 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver søndag d. 28. nov. 2021 kl. 9.00.  
 
 
 


