
 

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

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. 11 2022. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Maiken Gylche, Kasser Dorte Magnussen, 
Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Carsten Linderholm, 
Bestyrelsesmedlem Lone Falkenberg, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant Lone Christensen. 
 
Fraværende: Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl. 
 
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 

• Vores Lyreco kontaktperson er Lasse. Vi er oprettet med en konto til fremtidige bestillinger. 
• Der er lavet aftaler med Flagstang-kompagniet og de sørger for en ny flagstang bliver sat op 

og den gamle ødelagte bliver taget med. 
• Vi har forhørt os om hvorfor vi pt. står noteret med 378 parceller, hvor vi mener at vi er 379. 

HF oplyser, at vi pt. har en parcel der er ekskluderet og derved pt. 378 parceller. 
 
Nyt fra Anders Andersen 

• Bestyrelsen har igennem advokaten Michael Transø Schultz valgt at opsige vores 
eksisterende aftale med Anders Andersen pga. ændringer af arbejdsopgaver til næste sæson 
samt manglende samarbejde og opgaveløsning. Bestyrelsen har på ugebasis brugt rigtig 
meget tid på koordinering, debatter, opgaveløsning – tid som kontraktens tilsynsførende 
skulle varetage ifm. koordinering af aftalte opgaver i OF-Møllehøj. 
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• Der er kommet en ny driftschef Søren B. Rasmussen, som ønsker en samtale med os. Efter 
to års som samarbejdspartner takker vi naturligvis ja til aftalen - formentligt i den 
kommende uge. 

 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 

• Møde med Formandskabet: Vi har et digitalt møde med Formandskabet på torsdag. 
 
Økonomi. 

• Intet at berette. 
 

Sociale arrangementer. 
• Festudvalget melder klar til forstående juletræsfest d. 3. dec. 2022. 

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

• Lone og Johny har været på runde med en virksomhed der monterer vejbump. Vi har fået et 
tilbud, men det skal vi have justeret ifm. mængde af bump. Helle skriver til TH for 
godkendelse af opsætning af vejbump. 

• Førstehjælpskursus for 16 personer med let forplejning (Hedehuset d. 21. januar 2023 kl. 9-
15) 8 af pladserne går til bestyrelsen og 8 til medlemmerne/ (skal stå på 
overdragelsesdokumentet). Maiken slår det på web og FB inkl. forklaring om hjertestarter. 

• Helle berettet om kontakt med Høje Taastrup kommune vedr. fremtidig affaldsordning. Nyt 
møde er sat op til i starte af dec. 22. 

 
Bordet rundt 

• Dorte W.: ia 
• Lone C: ia 
• Carsten: Elektriker kommer i næste uge og monterer hjertestarter ved Møllehuset, 

varmeforflytter imellem hus og toilet i Møllehuset og el og del-måler i laden. 
• Johny: Jernet er blevet hentet. 
• Maiken: Shelter noteres i referatet at vi første arbejder videre med det til næste år pga. andre 

større udgifter pt. 
• Anita: ikke tilstede. 
• Dorte D.J: ia 
• Lone F: Der er tilmeldt ca. 80 til julefrokosten – der er bestilt gaver til børnene. 
• Helle: Undersøger fortsat, om vi kan få ændret vores status på BBR, så vi kan få tilskud til 

el. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde den 8. januar 2023  


