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Tilbageblik på året der er gået og et
kig på det der kommer

Året er ved at rende ud og jul og nytår står for døren. I

bestyrelsen har vi set tilbage på året, og vil her med dette

nyhedsbrev dele vores tanker og overvejelser.

Vi takker jer alle for en god sæson og ikke mindst for

hyggeligt samvær til loppemarked, banko, sommerfest,

frivillig arbejdsdag i Laden og senest til en vellykket

juletræsfest. Vi står overfor flere nye og spændende tiltag

for det kommende år, men de grønne områder og nye

skraldeløsning, der kommer formenligt til at fylde mest.

Vi vil starte med vores ordning med Anders Andersen. Vi i

bestyrelsen har desværre ikke været tilfredse med deres

service og når vi lytter på ”vandrørene”, er det vores

opfattelse, at mange af vores medlemmer deler den

samme holdning. Vi har derfor valgt, ikke at forlænge

kontrakten med Anders Andersen. Vi har i denne proces

valgt at konsultere advokaten Michael Shultz ift. jura i

kontrakten samt lade ham stå for "opsigelsen" samt

kontakten. Vi er dog bundet af kontrakten indtil udgangen

af februar 2023, så Steffen eller en anden fra AA, vil være i

området en dag om ugen indtil da.

"Vi ønsker alle

parcelejer og OF-

Møllehøjs gæster en

rigtig glædelig jul

og et godt nytår"

Side 1 



Vi er ved at finde på en ny løsning vedr. pasning af vores

grønne områder.

Vi arbejder på planer for vores nye stationer for

affaldssortering.

Vi er i dialog med en virksomhed der skal hjælpe os med

opsætning af vejbump i området.

Møllehuset og Laden er ved at blive vedligeholdt både ift.

strøm, inventar mv.

Vi arbejder fortsat med at få lagt sten og monteret kæder for

at passe på vores grønne områder. Kulde og vinter har dog

udsat det lidt.

Hjertestarteren er planlagt til at blive sat op i nærmeste

fremtid og hjertestarterkursus er planlagt.

I Høje Taastrup kommune skal alle affaldssortere alt affald og det  

gælder naturligvis også os. Det betyder, at vi har haft

skraldeudvalget til at kigge på en god løsning for os – en løsning

som både kan fungere for en forening som os og kommune. Høje

Taastrup kommune har godkendt vores udkast og vi arbejder

videre med projektet.

Vi er allerede nu i gang med at se ind i nye løsninger der

understøtter vores ønske og målsætning for vores rigtig skønne

fritids-haveforening. Af tiltage kan vi nævne: 

Vi glæder os over, at vi er i gang med alle disse tiltag, da de alle er

med til at forskønne vores område, og gøre det til at dejligt sted

at være.

På gensyn til generalforsamlingen til marts og sæsonen 2023.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt

nytår.

"Tilbageblik på

året der er gået og

et kig på det der

kommer"

Side 2 


