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MØLLEHØJS BESTYRELSE 
 

Formand    Ditte Schultz 
Næstformand   Tom Glückstadt 
Kasserer    Jim Voss 
Bestyrelses medlem   Lone Falkenberg 
Bestyrelsesmedlem   Henrik Mogensen 
Bestyrelses suppleant   Thomas Bülow 
Bestyrelses suppleant   Erik Wichmann 
 
Bilags kontrollant   Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant   Bent Christensen 
 
Redaktør  Bestyrelsen 
Ansvarshavende  Formand (inden) 
Blad udvalg  Bestyrelsen + Suppleanter 
 

Åbningstider:  
Foreningshuset har åbent d. sidste søndag i måneden – første 
gang d. 28. april kl. 9.00-11.00 
 

Møllehøjs kontortid 
 

Fra 1. april - 30. september 2013 
Sidste søndag i hver måned kl. 09.00 - 11.00 
Åbningstid i Foreningshuset Fritidshaven 217 
(med mindre andet annonceres) 
 

Telefontider: 
 

Tirsdag kl. 18:00 - 20:00  
Tlf. 2252 0878 
 

Møllehøjs postadresse: 
 

OF-Møllehøj  
Kallerupvej 43  
2640 Hedehusene 
Mail: OF.MOLLEHOJ@GMAIL.COM 
Hjemmeside: WWW.OF-MOLLEHOJ.DK 
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FORMANDENS INDLÆG 
 
Bestyrelsen har afviklet første områdevandring med påbud til de 
berørte parceller om alt fra fjernelse af opmagasinering af byg-
gematerialer til fjernelse af store jordbunker. Desuden er der rigtig 
mange parceller, der har en kedelig tendens til, at ligne starten på 
en losseplads. 
 
Ved planlægning af budgettet for indeværende sæson har besty-
relsen afsat penge til ekstern hjælp på de grønne områder. Derfor 
vil I kunne støde på nye ansigter i gang med, at beskære og op-
stamme i et par uger henover sommeren.  
 
Bestyrelsen har været så heldig, at et medlem har haft åndsnær-
værelse til, at noterer nummerplade på en bil, der kørte ind i om-
rådet ved Agerhaven, og smed en masse sorte affaldssække af 
en trailer, for derefter, at forlade området igen. Episoden er an-
meldt til Vestegnens politi, der har orienteret os om, at vedkom-
mende vil få udstedt en bøde på kr. 3.000,- for, at hensmide af-
fald på OF Møllehøjs område. Skulle nogle observere lignende 
episoder, modtager bestyrelsen meget gerne orientering med op-
lysning om reg. nr. på en evt. bil.  
 
Det vil kunne spare Møllehøj for penge, hvis vi slap for, at Jan 
skal bruge tid på, at sorterer fremmedes affald og køre det i de 
respektive containere. Vi betaler som bekendt for, at komme af 
med vores affald og har da bestemt ikke lyst til, at betale for IKKE 
Møllehøj medlemmers affald.  
Desuden betaler vi, som nævnt tidligere, også for det affald, der 
desværre stadig smides på opgrabningspladserne – og som intet 
har med haveaffald, at gøre – så igen en henstilling om, at køre 
den smuttur til Vega med byggeaffald og lignende.  
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Vi har i øjeblikket en ansøgning hos Høje Taastrup Kommune 
m.h.p, at opfører en overdækning på Højen. Denne vil fremadret-
tet skulle bruges til Sct. Hans. Og vil være bygget således, at den 
kan modstå sne, hagl, regn ect. ect. Dette er besluttet da der ikke 
vil blive anskaffet et nyt telt til udlejning, i erkendelse af at der ik-
ke er mulighed for, at tjekke teltet efter hver udlejning  
 
Bestyrelsen er igen blevet kontaktet af flere medlemmer, der op-
fordrer til at vi genopfrisker folks hukommelse m.h.s til hvornår 
der må støjes i Møllehøj – så derfor til dem der fortsat slår græs 
eller bruger motordrevne maskiner bl.a om søndagen kommer de 
her igen. Desuden skal nævnes, at afbrænding bestemt ikke er 
tilladt.  
Selv om man hygger sig bag sin hæk, og ikke kan ses, kan nabo-
erne omkring jer stadig hører, hvis I støjer ved brug af maskiner, 
høj musik eller råben og skrigen.  
 
Motordrevne redskaber må kun benyttes på hverdage ml. kl. 
8 og 20, søn og helligdage kun ml. kl. 9 og 12. Ved byggeri vil 
der være undtagelser af el-værktøj i begrænset omfang. Skal 
du bygge uden for fastsatte tider skal du henvende dig til 
bestyrelsen og få en skriftlig tilladelse 
Musik skal holdes på et niveau, der ikke kan generer de om-
kringboende.  
 
Nye medlemmer af OF Møllehøj opfordres til, at aflægge vores 
hjemmeside www.of-mollehoj.dk et besøg for, at få en orientering 
om vores ordensregler og vedtægter. Så ved man fra 1. overta-
gelses dag, hvad der forventes af én, som ejer af en parcel i OF 
Møllehøj – og kan dermed bevare det gode naboskab. 
 
Med venlig hilsen 
Ditte Schultz 
Formand 
 
 
 

http://www.of-mollehoj.dk/
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LOPPEMARKED I LADEN 
 
Lørdag den 15. juni afholdt ”Lopperne” loppemarked i Laden Kal-
lerupvej 43 fra kl. 11:00 -14:00. Der var mange besøgene og vi fik 
solgt en masse. 
 
Der var gang i baren med kaffe – kage – øl – vand og vin. 
Medlemmerne hyggede sig så ”Overloppen” var nød til at gøre 
opmærksom på at der blev lukket kl. 14:00. 
Lopperne kommer tilbage til efteråret. 
 
Lopperne 
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INFO FRA REDAKTØREN 
 
Ønsker man at få et indlæg i Møllehøj Information, skal dette 
være af sådan en kvalitet at det kan bringes i bladet, og ikke kopi 
af kopi, eller et stykke udklippet avis med kuglepen på. 
Kvaliteten skal være skrevet som en mail eller anden digital form, 
så det er til at sætte over i bladet, uden nogle form for 
Omskrivning, redigering eller andet. 
 
Send/Aflevere dit indlæg til Møllehøjs redaktør, på en af følgende 
3 måder: 
 

● Via mail. 
● Afleveres i postkassen ved foreningshuset. 
● Afleveres i postkassen ved Laden. 

 
Mail: REDAKTOER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM 
 
Alle indlæg skal være redaktionen i hænderne, senest d. 15. i 
hver mdr. inden kl.12 (15 marts, 15 april, 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 august og 15 sep-

tember). 
Afleveres et indlæg for sent, vil det blive bragt i det næste blad. 
 
Alle indlæg vil blive gennemset og godkendt af den samlede 
bestyrelse og suppleanter, inden den vil blive trykt i bladet. 
 
Skulle der mod forventning være et indlæg, der af en eller anden 
grund, ikke kan trykkes i bladet, vil det medlem der har indleveret 
indlægget, få besked om hvorfor, hvis dette er muligt. 
 
Venlig hilsen. 
Redaktøren 
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SOMMERFEST I LADEN 
 
Lørdag den 3. august 2013 kl. 18: - 24:00 er der sommerfest i 
Laden Kallerupvej 43. I år skal i selv sørge for mad, vi har grillen 
klar kl. 18:00 så du har mulighed for at grille jeres medbragte kød 
på grillen.  
 
Drikkevare skal købes i Laden til ”Møllehøj´s” populære priser, da 
overskuddet af salget går til børnenes julegaver. 
Der er levende musik så I kan komme ud og danse.                                              
Der er åben ml. kl. 15:00 & kl. 16:00 til borddækning. 
Dørene åbnes kl. 17:30 hvor du viser billet. 
Der er mulighed for at købe natmad. 
 
Priserne er 75,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn fra 3 -12 år.                                                           
Der kan købes billetter søndag den 21. & søndag 28. juli 2013 kl. 
9 -11 i foreningshuset. 
Eller man kan benytte sig af kupon her i bladet til reservation af 
billetter og lægge kuponen i postkassen enten på Kallerupvej 43 
eller Fritidshaven 217(foreningshuset).                                                                                                 
 
Husk at udfylde kuponen med navn have adr. og telefon nr. så 
kontakter festudvalget dig. 
Festudvalget 
 
Klip her…………………………………………………………………..  
Bestillingskupon 
Navn: 
 

Have adr.: 

Tlf. Nr.: 
 

 

Antal voksne: 
 

Antal børn 3-12 år: 
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NYTTIG INFORMATION 
Vedr. LEJE AF OF MØLLEHØJS LADE/BORDE/STOLE 
 
 
Som parcelejer i OF Møllehøj har du mulighed for, at leje Laden,  
Borde og/eller Stole til afholdelse af div. arrangementer. 
 
Pris for leje af: 
 
● Laden incl. borde og stole kr. 1000,- (incl. dep. Kr. 200,-) 
● Stol pr. stk.  kr.       5,- 
● Bord pr. stk.  kr.     10,- 

                         Borde findes i 2 størrelser: 
                        70 x 160 cm. og 70 x 180 cm. 

 
Taksterne er gældende for år 2013 

 
Regelsæt for leje: 
● Laden skal rengøres og afleveres i samme stand, som den overtages.  
● Skraldesække skal bindes forsvarlig - og må blive stående i Laden efter 
   festen, ved porten. 
● Toiletter rengøres grundigt. 
● Af brandhensyn må der IKKE benyttes levende lys eller anden form for 
   åben ild i laden. 
● Der må IKKE spilles højt musik og musik SKAL slukkes ved midnat. 
   Ved skriftlige og retmæssige klager hvor man kan se hvor klagen 
   Kommer fra, vil depositum ikke blive tilbagebetalt, og det vil ikke 
   være muligt for parcel ejeren af leje igen, inden for de næste 
   24 mdr. fra d.d. 
● Dørene SKAL holdes LUKKET af hensyn til de omkringboende. 
● Der må IKKE parkeres langs med Laden eller på p-plads ved Laden. 
● Der må parkeres langs volden ud mod Kallerupvej. 
● Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring og stand af 
   Laden/Teltet/Stole/Borde, tilbagebetales depositum ikke.  
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LÆSERBREV 
fra AH 40 Thomas Bülow Nielsen 
 
Kom og se OF Møllehøjs FLOTTESTE parkeringsplads! 
En varm solrig fredag formiddag den 7. juni fik vi leveret 15 tons 
ærtesten som vi skovlede på plads på vores P-plads. 
Alle 6 beboere på pladsen har været med til at betale 500,- hver 
til formålet. 
Et rigtig godt samarbejde mellem naboer fik dette til at lade sig 
gøre. Fantastisk. Tak til vores genboer Helmer og Alex for at væ-
re initiativ-tagere til ideen. 
Det ser ganske godt ud! Og det kan gøres meget enkelt ved at 
tale sammen med hinanden om det. 
 
Jeg vil gerne opfordre andre til, at gøre det samme da det er 
mindst 20 år siden de fleste P-pladser har fået leveret sten. 
Kom gerne til P-pladsen ved Agerhaven 30-40 og se resultatet. 
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Brug f.eks. den samme leverandør vi brugte og få 15 tons ær-
testen til kr. 3.000,- inklusive kørsel og moms. 
Der blev sammenlignet mellem 3 leverandører og det var neden-
stående som var bedst og billigst mht. både sten og fragt. 
 
Erik Jensen & Sønner ApS 
Landsbygade 19, Sengeløse 
2630 Taastrup 
Tlf.: 43995128 
Mobil: 30435235 
Mobil: 30435236 
 
Mvh. 
AH 40 Thomas Bülow Nielsen 
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3. generation – din garanti. 
 
 
 

Da vort firma er flyttet til Hedehusene, vi har gennem 
3. generationer ligget i Sydhavnen, men er nu flyttet, 
derfor giver vi flytterabat på: 

 
20% på alt glarmester arbejde til beboere i Møllehøj. 

 
 
 
Vi yder 1 klasses arbejde og service. 
 

Hovedgaden 421 
2640 Hedehusene 
Tlf. 36 30 40 01 
glasras@city.dk 

 

mailto:glasras@city.dk
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MINIGOLF 2013 
 
Sæsonstarten i år blev udsat pga. regnvejr til den 5.juni på Mølle-
højs Fødselsdag 42 år! 
 
Der var mange medlemmer der mødte op og fik sig et par fornøje-
lige timer sammen. 
 
Møllehøj bød på pølse samt et glas øl/vin eller sodavand. 
Herefter gik vi over til at spille petanque. Connie blev aftenens 
vinder.                                                                                                                                                   
Vi spiller hver onsdag aften kl.18:30, Grillen er klar kl. 18 så man 
kan grille sit medbragte kød! 
 
Der er mulighed for at låne golfkøller og bolde hos Mogens & In-
ge Eiersted Agerhaven 57, er der ikke nogen hjemme står golf-
køllerne ved siden af trappen. God fornøjelse 
 
Minigolf udvalget 
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NYTTIG INFORMATION 
Vedr. AFFALD & SKRALD 
 

 
 
 
VEGA Genbrugsstationen 
 
Lervangen 1-3 
2630 Taastrup 
 
Åbningstider: 
Alle ugens dage kl. 10.00 - 18.00. 
Lukkedage: den 24., 25., 26., 31. december samt 1. januar. 
 
 
 

Afhentning af skrald: 
 
Sæsonperioden (1 april til 30 september). 
Mandag hentes der skrald i Fritids-
haven, Kalleruphaven og 
Mosehaven. 
Tirsdag hentes der skrald i Agerha-
ven. 
 

Vinterperioden (1. oktober til 31. marts). 
Uge 1 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 1). 
Uge 9 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 9). 
Uge 43 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 43). 
 
 

http://www.htk.dk/Teknik_miljoe_bolig/Affald/Genbrugsstationen.aspx�
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MINIGOLF 

Hvis du skal have gæster eller har brug for et festligt indslag til 
børnefødselsdagen, så er området omkring minigolfbanerne 
yderst velegnet til en mindre skattejagt for børnene. 
Og så er det oplagt, at afslutte med en minigolf turnering og 
servere saftevand og boller ved de borde / bænke der er placeret 
ved banerne.                                    

Lånekupon 
Navn: 

 
Have adr.: 

 
Alle parcel ejere har mulighed for, at benytte minigolfbanerne 
ved, at låne golfkøller, bolde ect. Køller hentes i Agerhaven 57 
ved hoveddøren – hvor de selvfølgelig returneres efter brug. 

BANERNE AFLEVERES SELVFØLGELIG TILBAGE I 
SAMME STAND, SOM DE MODTAGES. 
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