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Referat af bestyrelsesmøde d. 30. januar 2022. 
 
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: Dorte Dam Jensen. 
Referent: Maiken Gylche. 
 
 
Velkomst ved Formanden Helle Vithardt 
Og konstaterer at alle har det godt efter diverse corona-sygdomme og stormvejr. 
 
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. 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt. 
 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, Facebook 

• Sag fra mailen vedr. træ på fællesareal. Bestyrelsen sender besked om at det kun er 
bestyrelsen der kan bestille beskæring og fældning af lign. 

• Sag vedr. have med for højt - bestyrelsen har sendt kommunen svar -– Haveejer er ved at 
udbedre det. 

• Forespørgsler om at leje laden. Svar gives til spørger. 
• Maiken har været i kontakt med Driftbyen på HT. De opfordrer os kraftigt til, at vi finder en 

løsning ift. affaldssortering. Vi mangler et par sorterings-container og vil gerne levere de 
grønne til med til os. Vi talte om at invitere vores kontakt herud og se på, hvad vi konkret 
har af muligheder og som vi kan tage med til affaldsudvalget (Maiken kontakter dem). 

• Mail fra Kamstrup om at de har ændret forretnings -undersøge hvad det får af konsekvenser 
for os. 
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Økonomi. 

• Dorte er med vandregnskaberne lige nu. Hun er begyndt at sende ud til haveejerne. 
Heldigvis er vi ved at være i mål med digitale vandure (under 10). Nyhed på hjemmesiden 
om at kasseren nu arbejder på at få opgjort årets vandregnskab og sendes ud til alle 
haveejere. 

 
 
Sociale arrangementer. 

• Stander-rejsning. Opgave skal fordeles. Lone F. står for det. 
 
 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 

• Skal have lavet en tidslinje ift. generalforsamlingen. 
o 26/2 2022: Deadline for udekommende forslag. Teaser omkring dette i nyhed på 

hjemmesiden (Maiken). 
o 27/2 2022: Bestyrelsesmøde med behandling af forslag. 
o 9/3 2022: Færdig dagsorden lægges inkl. forslag mm. og udsendes pr. mail og pakkes 

og sendes til dem der er fritaget for mail. Programmet lægges på hjemmesiden og 
postes også som en nyhed på hjemmesiden og på FB (Maiken). 

• Vi vil til generalforsamlingen håndhæve fornuftige regler ift. corona, afstand osv. Aftales 
nærmere på næste bestyrelsesmøde. 

• Lone F. bestiller kildevand til de fremmødte. 
 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 

• HB har overtaget sag vedr. have der har sat hegn op uden for havens område. 
• Alle bestyrelsesmedlemmer i OF har fået nyt login til et nyt M-Files, vi skal have tjekket om 

det virker hver især. Dorte har et par gange haft kontakt med HB omkring det ikke virker. 
• Der var ved HB stillet forslag om at der ikke skal være syn ved overdragelser imellem 

familiemedlemmer evt. ved arv mm., men det blev afvist. 
• Helle oplyser: I en anden OF haveforening stemmer den digitale hoved-vandur ikke ens med 

det der opkræves af haveejerne og deres digitale vandur. Der er en forskel på 3000 
kubikmeter uregistreret vand. Vi bør lave den samme øvelse hos os. 

 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Johny: Har fået overslag vedr. flere sten og arranger sten og vognmænd. Ligeledes 
arrangerer Johny, at der opsættes kæder. Lone og Dorte D. går en runde og præciserer hvor 
det skal være på et kort. 

• Johny mangler stadig de nye skilte, men rykker for det. 
 
 
 



 

OF Møllehøj, Fritidshaven 217, 2640 Hedehusene, bestyrelsen@of-mollehoj.dk, www.of-mollehoj.dk 

 
 
Bordet rundt 

• Maiken: Skal vi fortsætte med at lægge telefonreferater på hjemmesiden, når sagerne 
alligevel tages op til bestyrelsesmøderne og kommer i referatet der. De andre haveforeninger 
i OF gør det ikke. Aftaler at vi stopper med dette. 

• Helle: Bestyrelsen skal hver især se om skal udforme forslag til kongressen. 
• Dorte D. indhenter tilbud til vejchikaner. 
• Lone F: Syn bør kun ordnes i vintersæsonen, når der er lyst. Derfor ændres fra næste 

vintersæson pr. 2022/2023, at det til kun søndag imellem 11-12. 
• Dorte D: Vedr. outsourcing af syn. Det er ikke muligt, da det står i vedtægterne at det er 

bestyrelsen der selv står for det. 
• Maiken: Vandvedtægterne der blev godkendt sidst bliver lagt på hjemmesiden og postes 

som en nyhed (Maiken). 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 27. feb. 2022  
 
 
 


