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Meddelelser fra Festudvalget 

Festudvalget består af: 

 

Lone Tlf. 23632500 

Alice Tlf. 28475760 

Dorte Tlf. 22119601 

 

Planlagte aktiviteter for 2019: 

 

16-06-2019  Loppemarked i Laden  

mellem kl. 11:00-15:00 

 

23-06-2019  Sankthans fest.  

(betinget af vi får flere hjælpere). 

 

Er du med på dette billede af frivillige hænder? Så 

skynd dig at ringe til Lone/Alice/Dorte 

 

Festudvalget søger flere frivillige. Man kan melde 

sig som hjælper til et enkelt arrangement. 

Eller som fuldgyldigt medlem af festudvalget. 

Som I kan se, er Sankthansfesten desværre betin-

get af at vi får flere hænder at gøre godt med.  

Ellers bliver vi nødt til at aflyse den i år. Så skynd 

jer at melde jer hos en af os i festudvalget. 

 

30-06-2019 Kl. 13:00  Bankospil i Laden. 

Dørene åbnes kl. 12:00 

 

17-08-2019 Kl. 18:00-24:00 Sommerfest i La-

den. 

25-08-2019 Kl. 13:00  Banko spil i Laden. 

Dørene åbnes kl. 12:00. 

 

08-09-2019  Kl. 11:00-15:00 Loppemarked i La-

den 

 

08-12-2019 Kl. 14:00-17:00 Juletræsfest i Fløng 

Forsamlingshus. 

 

Loppemarked i Laden 

 

16 juni 2019 mellem kl. 11.00 og kl.15.00 

 

 

 

Kom og køb eller kom og sælg. 

Få ryddet op i gemmerne! 

 

Stadepladser indeholdende 3 borde, bestilles 

hos : Lone  tlf. .  23 63 25 00 

Eller Alice  tlf.   28 47 57 60 

Hvor du også kan lave aftale om opsætning. 

 

Hilsen Dit festudvalg. 

 

 

Jesper meddeler, at Fodboldbanen er klar. 

 

Jesper vil gerne have hjælp til at passe banen. 

 

Det kunne jo være brugerne. 
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Møllehøjs nye bestyrelse marts 2019 

Jan Rasmussen  formand 

Henning Jørgensen kasserer 

Lone Falkenberg  næstformand 

Kirsten Guld   sekretær 

Helle Vithardt  bestyrelsesmedlem 

Julie Frost   1. suppleant 

Dorthe Magnussen  2. suppleant 

Bent Enkebøll  bilagskontrollant 

Bent Christensen  bilagskontrol suppleant 

Bladredaktion  bestyrelsen 

Carl Brenbak  layout 

 

Tirsdagstelefonen 22 52 08 78 

er åben hver tirsdag i tiden 1800—2000 

Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset den an-

den og fjerde søndag i tiden 1000 —1200 

Eller på mail: bestyrelsen@of-mollehoj.dk 

...o0o... 

 

Kære Møllehøj medlemmer, så kom vi i gang med 

sæsonen. Den nye bestyrelse er klar til at tage 

fat, der er jo nok at tage fat i. 

 

Vi lægger ud med en områdevandring så vi kan 

få et overblik over opgaverne, det være sig par-

kering på parcellerne og trailere som er stillet på 

parkeringspladser og på de grønne områder. Det 

er jo i strid med deklarationen og vedtægterne. 

 Det vil medføre påtale og dagbøder jvf §11 i de-

klarationen. 

 

Vi skal i den kommende tid have nye vandmålere 

så vi kan få styr på forbruget, det vil indebære at 

vores VVS-installatør skal ind på/i alle parceller/

huse og montere en ny elektronisk måler. 

 

Dermed slipper medlemmerne for alt det bøvl 

med aflæsning, og lede efter slippen. 

 

Der vil i god tid blive adviseret hvornår du får 

besøg. 

 

Har du ikke mulighed for at være i huset – kan 

der aftales med bestyrelse, at i afleverer en nøg-

le. 

 

Med hensyn til affaldssortering for vores område 

er bestyrelsen i dialog med Htk.  

Vedrørende en ny ordning! – herom senere! 

 

Farten på vores veje er stadig 15 km i timen!  

Der er stadig nogen som ikke respekterer dette - 

hvorfor mon? 

 

Det nye vejudvalg er at på opgaven og bestyrel-

sen forventer nogle gode løsningsforslag. 

 

Minigolf/petanque huset har fået solceller på ta-

get. Der er nu gratis strøm i huset og den nye 

tilbygning med toilet er også klar, skuret bagved 

til græsklipperen var for lille så om igen. 

 

Jeg skal igen minde om at nybygninger og om-

bygninger skal godkendes af bestyrelsen jvf. De-

klarationen. 

 

Se opslag på hjemmesiden (hvorfor er det specielt 

at bygge i Møllehøj) den er lavet af Htk. 

 

Endnu et lille hjertesuk Container pladsen bag 

Foreningshuset er ikke en losseplads, kære med-

lemmer. 

 

Kør på genbrugspladsen det er meget nemmere 

og ganske gratis, tak. 

 

Med sommerlig hilsen  

Jan Rasmussen 

formand 
 

Invasive arter 

 

Japansk Pileurt er en invasiv plante der kan give 

store problemer i haven, men også andre steder 

breder den sig – se for eksempel på volden ved 

foreningshuset – her har Jan Jensen i mere end 

10 år forsøgt at bekæmpe den. 
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V7i købte vores have i august 1998 – der mang-

lede et stykke hæk ind til naboen – men der var 

nogle pæne storbladede planter (vidste ikke det 

var pileurt) – vi gravede de næste 10 år jævnligt 

½ meter ned for at fjerne skidtet. 

 

Senere voksede de pludseligt også inde i nabo-

ens have, de løftede fliserne på hans terrasse – 

måske var det en fordel, for der var en masse 

rødder og sideskud lige under fliserne. 

 

Når man rører ved rødderne, så smuldrer de – så 

de er meget svære at fjerne igen. 

 

Andre invasive arter er Bjørneklo og den skal 

med næb og klør bekæmpes. Se www.htk.dk  

 

Vilde dyr i vores område 
 

Dette billede er lånt fra nettet, men da dette blad 

er en gratis udgivelse—så tror det er tilladt. 

 

En ven havde lovet at fotografere nogen af områ-

dets vilde dyr  - han ville også skrive lidt om de-

res færden, og tilholdssteder på området. 

 

Han har betroet mig, at det bliver i næste blad. 

 

 

Gratis brænde til beboere i foreningens område. 

 

Brændet kræver en del arbejde at bringe hjem, 

træerne (poppel) er fældet på det grønne områ-

de bag Fritidshaven 133. 

 

Du skal være ferm med en motorsav, eller kende 

en som er det. 

 

Der bedst et være flere om opgaven. 

Vægten af de væltede popler er vurderet til ca. 17 

tons—noget fjernet men der er meget endnu. 

Næste nummer 

I næste nummer håber jeg at kunne bringe en 

selvbiografi af både vores nye kasserer og det nye 

bestyrelsesmedlem. 

 

Jeg ved der flere af Møllehøjs medlemmer der ven-

ter på denne oplysning. 

 

...o0o... 

 

Jeg mangler en hel tekst til dette blad—så vil du 

være mig behjælpelig med tekst og billeder—så 

sætter jeg bladet. 

Send gerne tekst og billeder på mail til: 

brenbak@anarki.dk  

 

Helst inden den 15. i måneden. 

 

...o0o... 

Indvendig på volden ud for Fritidshaven 2—4 har 

en eller flere personer taget forkert af grenplad-

sen der findes ca. 100 M længere mod syd. 
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Oplysning om den/de uheldige mennesker der har 

væltet med trillebørene—eller måske med fuldt over-

læg bare har smidt deres haveaffald, ønskes med-

delt bestyrelsen. 

Jeg tror ikke de har handlet i god tro! 

Carl Brenbak 

 

...o0o… 

Smukke blomster fra en have i området. 

 

 

 

Lidt om Dræbersnegle 

 

Da vi nærmer os Juli måned og det netop er den-
ne måned, at vi skal sætte ind overfor Dræber-
sneglene, så tænkte jeg, at det ville være godt 
med lidt info om, hvad vi kan gøre for at mindske 
bestanden af Dræbersnegle i ens egen have og 
især hvis man har en nyttehave eller et lille 
grøntsag hjørne med ens ynglings grøntsager. 
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