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Referat af bestyrelsesmøde d. 25. september 2022. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Maiken Gylche, Bestyrelsesmedlem Dorte 
Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem Lone Falkenberg, 1. suppleant 
Johny Hansen, 2. suppleant Lone Christensen. 
 
Fraværende: Kasser Dorte Magnussen, Bestyrelsesmedlem Carsten Linderholm,  
 
Ordstyrer: Dorte Dam Jensen. 
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. Nyt fra Anders Andersen 
5. Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
6. Økonomi. 
7. Sociale arrangementer. 
8. Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
9. Opfølgning på individuelle opgaver. 
10. Bordet rundt. 

 
Valg af ordstyrer og referent. 
Valgt. 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt. 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, Facebook 

• Vi har fået et tilbud på vejbump i mailen. Dorte D. har også et tilbud fra en tidligere kontakt. 
Vi forsøger stadig at gå med en model som vejudvalget har arbejdet med og indhenter tilbud 
fra de kontakter vi har på nuværende tidspunkt.  

• Den anden Facebookgruppe er i denne tid meget aktiv med brok. Vi kan kun opfordre (ifm. 
brok i gruppen) at følge bestyrelses Facebookside og offentlige kommunikationsvej. 

 
Nyt fra Anders Andersen 

• AA har været ude rette fliser op på en parcel, hvor de har lavet skade. 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
Der er HB-møde ud i morgen og Helle tager derind. 
 
Økonomi. 
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• Regning fra ”Stenmanden” er godkendt af Johnny der er primus på opgaven. 
• Vi er ved at lave en indkøbsliste hos IKEA, så vi kan få lave foreningshuset færdigt. 
• Renovering af Laden: Da der er afsat 250.000 til renovering af Laden i år, vil vi gøre laden 

mere egnet til arrangementer. Vi tager kontakt til en elektriker, der skal opdatere el-systemet 
samt opsætte en særskilt elmåler. Ligeledes vil vi gøre køkkenet mere indbydende ved at 
købe nye flytbare moduler fra IKEA og energirigtige køleskabe, komfur og 
opvaskemaskine. 

 
Sociale arrangementer. 

• Vi er pt. i gang med at finde lokaler til juletræsfesten og vil melde ud, så snart vi har et 
lokale og dato klar. 

• Vi vil se om vi kan hente frivillige fra medlemmerne til hvert enkelt arrangement, evt. ved at 
spørge ud med et opslag på hjemmeside og derved også på Facebook. 

• Vi vil fremadrettet arbejde med et årshjul til vores sociale arrangementer, for at være ude i 
bedre tid både ift. leje af lokaler og gæster til arrangementet. 
 

Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
Intet at berette. 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Helle: Høje Taastrup Kommune har godkendt Skraldeudvalgets forslag. Vi går videre med 
at indhente tilbud i udbud. 

• Dorte: Kigger stadig på hvem der har ejerskab over Laden. Vi beder Britt om at finde 
referater fra HB der kan vise klarhed til på det. 

• Dorte: Førstehjælp og en Hjertestarter 
o Dorte taler varmt for den udgave der er nemmest i brug – så nem at selv et barn kan 

anvende den. Godkendes af bestyrelsen. 
o Abonnement til hjertestarteren. Godkendes af bestyrelsen. 
o Førstehjælpskursus til 16 personer. Godkendes af bestyrelsen. 
o Samlet pris for en opdate af sikkerhed i OF-Møllehøj ca. 25.000 kr. Godkendes af 

bestyrelsen. 
• Johnny: De store oversigtsskilte bliver udskiftet (af firmaet) til skilte der er reflekter bart. Vi 

får også nye flag der passer til flagstængerne. 
• Johnny: Nogle af stenene er lagt. Der vil efterfølgende blive lagt flere sten og kæderne 

bliver snart påmonteret.  
• Helle har kontakt med en Mølle-boer, der har lavet et stort stykke arbejde ift. vi her i 

foreningen kan få tilskud til elregningen, ved opvarmning med varmepumpe. Helle har 
overtaget opgaven med kontakt til Høje Taastrup kommune, der overordnet støtter vores 
argumenter om vi er en Fritidshaveforeningen og ikke en Kolonihaveforening. Kommunen 
er positive om, vi får ændret vores status på vores BBR fra Kolonihave til Fritidshave, men 
at den lige nu ligger hos Planchefen hos Kommunen. 

• Nyt system i Møllehuset bestyrelsens ad-hoc opgaver. Opgavernes skrives nu på en POST-
IT og hænger på billedet i Møllehuset, så vi alle kan gå ned og lave en enkelt opgave, når vi 
har en stund for det og kassere POST-IT sedlen efterfølgende. 
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Bordet rundt 

• I vinterhalvåret vil der kun være syn på søndage. 
 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 30. okt. 2022  


