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Møllehøjs bestyrelse 2019  
  

Jan Rasmussen    formand  

Henning Jørgensen  kasserer  

Lone Falkenberg   næstformand  

Kirsten Guld     bestyrelsesmedlem  

Helle Vithardt    bestyrelsesmedlem  

Julia Frost     1. suppleant  

Dorthe Magnussen  2. suppleant  

Bent Enkebøll    bilagskontrollant  

Bent Christensen  bilagskontrollant 

suppleant 

Bladredaktion    bestyrelsen  

Carl Brenbak    layout  

  

Bestyrelsen kan træffes på:  

• Tirsdagstelefonen 22 52 08 78 er åben hver 

tirsdag i tiden 1800—2000  

• Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset den 

anden og fjerde søndag i tiden 1000 — 

1200  

• Eller på mail: bestyrelsen@of-mollehoj.dk  
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Festudvalget 
 

Festudvalgets aktiviteter for resten af 2019  

Aktiviteter for resten af 2019:  

------------------------------------  

Lørdag den 17. august sommerfest i Laden.  

Lørdag den 25. august bankospil i Laden.  

Søndag den 8. september loppemarked i Laden.  

Søndag den 8. december juletræs fest Hold øje 

med opslag i skabene i vores område.  

Og kære Mølleboere.  

Vi er alt for få personer i festudvalget.  

Vi søger med lys og lygte efter personer, der vil 

være med til at løfte opgaven.  

Både permanente deltagere, der vil gå hele vejen, 

men også gerne personer til enkelte opgaver i 

forbindelse med enkelte arrangementer. Vil du bage 

kage til banko eller stå i baren en time til festen, så 

meld dig. Vi savner lige dig.! Intet praktisk bidrag er 

for lille.  

Hilsen Lone Falkenberg, Alice Voss og Dorte Dam  

Jensen  

 

Ved minigolfbanen onsdage kl. 18.00 

 

Gennem hele sæsonen er der fællesaktivitet ved 

minigolfbanen hver onsdag.  

Grillen er tændt og bordet er dækket, og det eneste 

du skal medbringe, er dit gode humør, mad til egen 

mund, og sidst, men ikke mindst fighter ånd.  

For efter den hyggelige fællesspisning, kommer det 

alvorlige ind over selskabet. Hvem er onsdagens 

vinder i Petanque?  

Først dyster mænd og kvinder hver for sig, hvorefter 

vinderen fra hvert køn kæmper om den ultimative 

førsteplads for den aften.  

En rigtig hyggelig aften som jeg listede mig til at 

deltage i under min ferie. Desværre er der for langt 

fra Haderslev i hverdagen. Så har du lyst til en 

hyggelig aften i godt selskab, så tag og mød op. Det 

kan kun anbefales.  

Aftenen sluttede med kaffe og kage. Desuden er det 

tilladt at gå ned på banen og smugtræne mellem 

onsdagene.   

Dorte Dam Jensen  
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Bingo—Banko eller Pot  

 

30-06-19 en drønvarm sommerdag.  

Men varmen til trods, var fremmødet godt i laden, 

hvor festudvalget havde inviteret til bankospil. Jeg 

er absolut nybegynder i denne aktivitet, men Alice 

styrede professionelt slagets gang og Lone plus 

hjælpere var garanter for at alt gik rigtigt til.   

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der  

 

 
  

var plads til alle. Både de professionelle og os 

hyggespillere.  

Der blev uddelt mange flotte præmier.  

Alt i alt en dejlig eftermiddag, som gentages d.  

25. august kl. 13.00.  

10 spil a. 1 række, 2 rækker og hele kortet fuldt.  

Med flotte præmier til vinderne.  

I ekstra spillet er præmien et gavekort, til en 

overnatning for to. På hotel City Nemo i København. 

Sponsoreret af City Nemo.  

 

Der vil blive solgt lotteri, kaffe, kage øl og vand.  

Så er du professionel eller bare ude på at få en 

hyggelig eftermiddag i godt og muntert selskab, så 

skal du da sætte X ved datoen allerede nu.   

 Vi ses vel?    

Dorte Jensen Agerhaven 37.  
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Hurra for de frivillige.  

 

Aldrig har det været så svært at finde frivillige, og 

hvorfor?  

Vores lille/store forening er afhængig af at der er 

nogen der ulønnet vil stille sig i spidsen og drive den 

virksomhed som vores kolonihaveforening er.   

  

Bestyrelsen skal bl.a.:  

Sikre sammenhæng mellem foreningens formål og 

aktiviteter.  

Sikre at vedtægterne overholdes.  

Styre økonomien og følge op på budgetter.   

Repræsentere foreningen overfor omverdenen.  

Fungere som arbejdsgiver.  

Sikre at foreningen lever op til sine forpligtelser 

overfor medlemmerne.  

Styre renovation og vedligehold.  

Og meget meget mere.   

Ovenstående skal betragtes som overordnede 

punkter, som resulterer i en række praktisk arbejde, 

som bestyrelsen påtager sig vederlagsfrit.  

Desværre viser alle undersøgelser at det bliver 

sværere og sværere at finde emner til frivilligt 

arbejde.  

Den aldersgruppe hvor man før kunne finde flest 

emner, skal arbejde længere og er så ikke til 

rådighed.  Desuden er den zap kultur, man før 

kendte fra unge op til 30-årsalderen, nu også 

begyndt at slå igennem hos de lidt ældre. Man har 

meget svært ved at binde sig til arbejdet.  

Det får mig til at tænke på hvor heldige vi egentlig 

er.  

Endnu har vi kvalificerede repræsentanter i vores 

forening, der villigt stiller sig til rådighed.   
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Så hermed en venlig tanke og en stor tak til min 

bestyrelse.  

I gør min hverdag nemmere, jeg håber også I finder 

glæde i opgaven.  

Dorte Dam Jensen  
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Sommerfest 

 
Festudvalget indkalder til Sommerfest i din 

forening:  

Du skal medbringe, mad til dig og dine, samt bestik 

og tallerkener.  

Drikkevarer må ikke medbringes, men kan købes til 

favorable priser.  

Du/I skal selv komme og dække jeres bord. Laden 

er åben fra kl. 15.00 til formålet.  

Du skal være med til at udbrede budskabet og 

samle dine naboer og familien, og sørge for at alle 

møder op iklædt fest, farver og godt humør.  

Og så skal du, tilmelde dig og dine, til Lone 

Falkenberg senest den 10. august.  

Dette gør du ved at indbetale Kr. 25 Kr. pr. deltager 

på mobilepay. Tlf. 23632500 Skriv Lade fest i 

notatfeltet.  

(overskuddet fra festen bruges på børnenes 

juletræsfest i december)  

Vi glæder os til at se jer og har forberedt lidt 

underholdning i løbet af aftenen  
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Svampejagt  

 

 
  

Der er spiselige svampe i krat & skov det meste af 
året – men sensommeren & efteråret frembyder 
det største udbud. Hvis man kender stederne 
(svampeplukkere holder de gode steder 
hemmelige) er der mulighed for at finde 
rørsvampe, champignon og kantareller.   
  

Desværre er der også giftige svampe – spis derfor 

ikke svampe du ikke kender.  

    

Spiselige svampe  

Markchampignon – både hvid & brun  

Kantarel – både almindelig & tragt/trompet   

Karljohansvampe  

 

Giftige svampe  

Fluesvampe – både hvid, rød & grøn Satans 

Rørhat – det siger næsten sig selv.  

Udover de nævnte svampe findes der utal af 

svampe, men så skal man have et bedre kendskab 

end jeg har. 

  

Er der nogen læsere der kan & tør være leder af en 

svampetur for os interesserede Mølleboere?  

  

I vores område findes der en del svampe – men jeg 

har kun turde plukke støvbolden.  

  

Hvis denne artikel har givet dig lyst til lidt fælles 
sammenhold ud over fodbold - petanque & minigolf 
så kontakt Carl på mobil 50710002  
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Vild Pastinak 
Pas på den vilde pastinak! 

 
Vild pastinak er en giftig invasiv plante der i 
øjeblikket blomstrer i grøftekanter og på marker.  
Plantens saft giver ætsninger og brandvabler. Både 
dyr og mennesker påvirkes. Sårene bobler op og 
forværres ved udsættelse for sollys. 
Hunde kan blive udsat for plantens saft på især 
snude og bug, hvis de løber igennem høj 
vegetation. 
Heste får typisk sår på mulen. Nogen heste spiser 

desuden planten, også her er den giftig og kan gi 

ve leverskader og lysfølsomhed, der bl.a. ses ved 

soleksem lignende læsioner på hvide aftegn. 

Førstehjælp ved kontakt med saften er at skylle 

grundigt med vand og efterfølgende beskytte mod 

sollys i mindst en uge. Ved større læsioner eller tvivl 

kontaktes læge/dyrlæge.   

Planten er toårig og skal bekæmpes nu inden den 

sætter frø. Husk handsker og lange ærmer.  

Lær dine børn om planten og pas på dine dyr.  

 

  

Indlæg af Charlotte Laugesen via Facebookgruppen 

’medlemmer af o.f. møllehøj’.  

 

El på Minigolf/Petanque banerne  
Bestyrelsen har i denne sommer spenderet en 

formue på vores eneste aktivitet, der er fælles for 

alle medlemmer i Møllehøj 

 

 

 

Nyt udvidet tag på hyggepladsens toilettet er flyttet 

ud af køkkenet og solceller på taget. Dog trænger 

petanque banen til en kraftig tur mad skuffejernet.  

 

Formandens klumme.  
 

Så har bestyrelsen været på første runde af 
områdesyn og vi må igen konstatere at de fleste 
medlemmer lever op til ordensreglerne, men der 
stadig nogle som lader stå til de får nu en chance 
for at rette op.  
Vi har nu fået opsat to antenner til vores nye 
vandmålersystem, vores VVS montør starter på 
udskiftningen af målere i begyndelsen af august I 
vil blive adviseret ca. 14 dage før han kommer til 
de enkelte adresser, jeg vil bede om at I, i god tid 
sørger for at man kan komme til så der kan 
arbejdes frit omkring måleren, dvs. at hvor den 
gamle måler er bygget ind i skabe el. Lignende skal 
der ryddes. Med ønsket om en fortsat god sommer.   
  

Jan Rasmussen.  


