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OF MØLLEHØJS LOKALBESTYRELSE 
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Næstformand   Lone Falkenberg (konstitueret) 

Kasserer   Jim Voss 

Bestyrelsesmedlem  Thomas Bülow Skouborg  

Bestyrelsesmedlem  Erik Wichmann 

Bestyrelsessuppleant  Indtrådt som best.medlem 

Bestyrelsessuppleant  Indtrådt som best.medlem 
 
Bilags kontrollant  Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant Bent Christensen 
 

Redaktør  Bestyrelsen 

Ansvarshavende Formanden 

Blad udvalg  Bestyrelsen + Suppleanter 

 

OF Møllehøjs kontortid/åbningstider: 

Fra 1. april - 30. september: 

Sidste søndag i hver måned kl. 09:00-11:00 i Foreningshuset Fritidshaven 217 

 

Telefontider: 

Fra 1. april - 30. september: 

Hver tirsdag kl. 18:00 - 20:00 Telefon: 22 52 08 78 

 

OF Møllehøjs postadresse: 

OF Møllehøj  

Kallerupvej 43  

2640 Hedehusene 

Mail: of.mollehoj@gmail.com  

Hjemmeside: www.of-mollehoj.dk  

 

Indlæg til bladet 

Sendes til mail: redaktoer-of.mollehoj@hotmail.com 
Alle indlæg skal være redaktionen i hænderne, senest d. 20. i hver måned. (20. marts, 20. april, 20. maj, 20. 

juni, 20. juli, 20. august og 20. september). Alle indlæg vil blive gennemset og godkendt af den samlede 

bestyrelse, inden det 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 årsagen. 

mailto:of.mollehoj@gmail.com
http://www.of-mollehoj.dk/
mailto:redaktoer-of.mollehoj@hotmail.com
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Formandinden har ordet 
 

STOR tak skal lyde fra bestyrelsen til alle de medlemmer, der deltog som dele-

gerede til den nyligt afholdte ekstraordinære kongres. 

 

På kongressen skulle der bl.a vælges et nyt Forretningsudvalg (FU) – Ny for-

mand blev John Steffensen fra Harrestrup. Kate Simonsen fra Harrestrup og 

Inge Eiersted fra Møllehøj de 2 sidstnævnte blev valgt som FU medlemmer. 

 

Møllehøj har et håb om, at vi nu kan få arbejdsro i Hovedbestyrelsen (HB).  

 

HB og FU skal nu i gang med arbejde omkring vedtægterne og ændring af dis-

se. Vedtægterne skal selvfølgelig afspejle den dagligdag, der er i de 8 områder i 

Omegnens Fritidshaveforening. Men med erkendelse af forskellighederne i de 

forskellige områder. 

 

I 2016 har Omegnens Fritidshaveforening 50 års jubilæum, og der er nu nedsat 

et udvalg, der skal i gang med, at undersøge muligheder for afholdelse af en 

jubilæumsfest. Udvalget består af FU formand John Steffensen, FU medlem 

Inge Eiersted og HB medlem Ditte Schultz.  

 

Undertegnede har afholdt møde med grønt udvalg, der består af 6 dedikerede 

medlemmer. Disse 6 vil bistå bestyrelsen med områdevandringen, så tag godt 

imod dem, hvis I møder dem på deres tur rundt i området. Jeg har opfordret 

til, at de om muligt skal tage personlig dialog med de medlemmer, der skal 

have en høflig påmindelse om, at vores ordensregler skal overholdes mhs til 

græsslåning – hækklipning – fjernelse af rod / ragelse på og uden for parcel – 

fjernelse af gamle biler ect. Se evt. vores ordensregler og deklaration, hvor det 

tydeligt står beskrevet hvad der forventes af jer som medlemmer. 

 

Festudvalget har afholdt Sct. Hans på Højen. Det var en dejlig aften, hvor vejret 

heldigvis var med os. Båltalen var velskrevet og meget aktuel (se andetsteds i 

bladet). Den nye overdækning blev selvfølgelig taget i brug og giver god læ og 

tørvejr, hvis der er brug for det. Og festudvalget er nu fri for den store arbejds-
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byrde det var at opstille og nedtage det store telt. Bestyrelsen sender en stor 

tak til Festudvalget for deres store indsats 

 

Jeg har en henstilling til folk, der vælger at medbringe deres hunde til Sct. 

Hans. Forstå og accepter, at det ikke er alle der elsker hunde, så derfor hold 

jeres hund ved siden af jer og ikke i udstrakt flexlinie, og så igen – KAMPHUN-

DE ER IKKE TILLADT i Møllehøj.  

 

Bestyrelsen håber, at se rigtig mange til sommerfesten d. 2. august i Laden – 

en fest, der i år vil blive holdt på en noget anden facon end de seneste år……….. 

så kom frisk  

 

Mange hilsner  

Ditte Schultz 

Fomand OF Møllehøj 
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Sankt Hans på højen 
 

Festudvalget afholdte Sankt Hans på Møllehøjen d. 23. juni. Det var dejligt at 

se så mange dukke op med deres familier til et par hyggelige timer. 

 

Børnebålet blev tændt og så kunne de (med lidt hjælp fra mor/far) få bagt 

snobrød. 

 

Flemming Andersen var årets båltaler.  Flemming sidder som byrådsmedlem 

hos Venstre i Høje Taastrup Kommune. Desuden er Flemming formand for 

Plan- og Miljøudvalget.  
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Båltale v. Byrådsmedlem Flemming Andersen 
 

Sankt Hans er altid en god lejlighed til at resonere over den hektiske daglig dag 

vi normalt befinder os i. Aftenerne på denne tid, er lyse og lange, og alting 

syntes lidt nemmere og lidt lettere. 

 

Det er en tid hvor man helt pr. automatik får ladet batterierne op, og har lidt 

mere overskud. De lange, kolde og mørke vinterdage er glemt. Selv de grå 

regnvejrsdage, som ellers plager os danskere det meste af året, synes langt 

væk. (Selvom vejret i dag dog godt kunne havde været bedre.) 

 

I det hele taget, er det en tid hvor de lange sommer aftener indbyder til hygge i 

have, en snak med henover hækken, sammen vær og en socialisering som kun 

hører sommertiden til.  

 

Og det sammen gælder Sankt Hans. De fleste af os tænker Sankt Hans som 

værende en hedensk skik. En skik som vi forbinder med bål og ikke mindst 

hekse. Nogen forbinder det måske med svigermors årlige tur til Bloksbjerg, 

men det er en anden snak.   

 

Og midt i alt dette, så glemmer vi lidt, hvad det egentlig også er. Nemlig en god 

anledning til at være sammen med en masse mennesker som vi ellers ikke ser, 

eller møder, i vores hektiske hverdage. 

 

Og vi lever i en hektisk verden. En verden som nogen gang forandrer sig hurti-

gere, end vi egentlig selv kan følge med. Det gælder også her, lokalt.  

 

Her sker der også en masse forandringer, og nogen gang sker de så hurtigt, at 

man tager sig selv i at stoppe op og tænke. Hov, hvad skete der lige der. 

 

Mange af forandringerne er til det positive. Vi udvikler os, nye ting finder frem 

og vi ser vores samfund blomstre. Men det sker også, at vi ikke nødvendigvis 

lige, er helt enige om tingene. At vi måske ikke er blevet hørt om vores me-

ning. Og nogen gange, er det måske de små ting som betyder mest. 
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I de situationer er det så, at vi skal finde den fornyet energi frem, og gøre vores 

mening gældende.  

 

For en af de udviklinger vi i dag ser, er at det demokratiske samfund som vi 

kender det i den klassiske forstand, også udvikler sig. Vi som mennesker, er 

blevet mere resurse stærke, og vi er hver i sær blevet mere oplyste. Og det 

betyder også, at vi ønsker indflydelse. Vi ønsker medansvar, og vi ønsker at 

bidrage. 

 

Og her har vi politikere, en stor rolle at spille. Men også et stort ansvar. For 

den klassiske politisk model som vi kender den, har også ændret sig. Vi kan 

ikke længere læne os tilbage og falde hen, og ’lege’ sogneråds politikere de 

næste 3-4 år.  

 

Her er vi nød til at udfordre os selv. Og lad mig give et kort eksempel på hvor-

dan en klassisk politisk beslutnings proces i dag er.  

Vi, politikere, beslutter noget. 

Det sendes i høring til borgerne. 

De borgere som lige opdager det, kan sende et høringssvar. 

Vi, politikere, ser hørings svarene, men havde jo allerede besluttet noget. 

Politikerne stadfæster beslutningen endeligt.  

Det er selvfølgelig karikeret en smule. Men er du utilfreds så er der valg igen 

om 4 år…… 

 

Processen virker, den hænger bare ikke helt sammen med den verden vi i dag 

lever i. Og derfor har vi som politikere, et voksende ansvar for at sikre at nær-

demokrati når helt derud, hvor det giver mening for borgerne. At vi når helt 

der ud hvor man som borger kan få indflydelse på selv de små ting.  

 

Og det er nemmere sagt end gjort.  

Men ikke desto mindre, er vi udfordret af, at hvis ikke vi gør det, så vil der op-

stå et distanceret forhold mellem borgerne og beslutningerne. Og værdien af 

involveringen forsvinder.  
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Og her bliver vi, som politikere, igen nødt til at erkende, at vi kan ikke vide alt 

om alting. Der findes en masse borgere, som har masser af viden. Som lokalt 

trives i det område hvor beslutningerne skal tages. Og hvor det bare giver me-

re mening, at beslutningen forankres lokalt, end fra et byråd langt fra den loka-

le virkelighed.  

 

Men det er en proces vi som politikere skal igennem, og det stiller krav. Ikke 

kun til os, men til hele samfundet. For det stiller også krav til borgerne. Krav 

om involvering og medansvar.  

 

Og her er borgerne nød til at finde sammen på tværs af uenigheder, og skel. Og 

selv finde grobund for, hvordan man syntes at en beslutning skal forankres i 

ens lokalsamfund.  

 

Men når det sker, så ser vi også en række positive side effekter.  

Man er en del af fælleskabet, man har fået indflydelse på udviklingen. Man 

opnår med andre ord et ejerskab og bidragsfølelse, af det lokale samfund som 

man lever og trives i.  

 

Man passer på omgivelserne og man har noget at stå sammen om.  

Og så er det, at når de mørke vinterdag så igen kommer. Så er det hele ikke 

længere så mørkt og trist. Og naboen virker ikke længere som en fremmede 

bag hækken. Næ, vi deler noget sammen. Og vi har noget at snakke om. Vi er 

blevet en del af vores lokale samfund.  

 

Heldigvis, er sommeren stadigvæk ung, og der er længe til vinter. Vi har stadig-

væk masser af solskin, varme, sommer og grill aftener til gode. Og selvom vej-

ret i dag ikke viser sig fra sin bedste side af, så er det en af de aftener hvor vi 

kan hvile lidt i os selv. Lukke af for den hektiske hverdag, og få ladt batterierne 

op.  

 

Tak fordi I ville tage jer tid til at lytte til mig. Hav en rigtig god Sankt Hans aften. 
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Områdevandring den 13. juli 2014 
 

 
 

Grøntudvalget kommer på områdevandring den 13. juli så sørg derfor for at 

din have er pæn og ryddelig til denne dag. 

Grøntudvalget bistår bestyrelsen til at varetage områdevandringen på besty-

relsens vegne. 

 

I henhold til vores vedtægter vil grøntudvalget se på følgende på din parcel: 

 Postkassen er placeret synligt 

 Husnummer er placeret synligt 

 Hækken ikke er for høj og/eller bred 

 Græsset er klippet inde på parcellen 

 At området uden for parcellen (indtil 2 meter) er velholdt. 

 Trailere holdes inden for parcellen 

 Biler holdes uden for parcellen 

 Både, campingvogne, autocampere er ikke tilladt på parcellen. 

 Parcellen fremstår uden rod og ragelse 

 

Hvis ovenstående ikke er opfyldt vil der blive lagt en seddel i parcellens post-

kasse med en tidsfrist til at få det udbedret. 

 

Sker der ingen udbedring vil Bestyrelsen rekvirere en gartner for medlemmets 

regning. 

  



 

 11  

 

Sommerfest i laden 
  

Sommerfest Laden 

Lørdag d. 2. august 
 

Lørdag d. 2. august 2014 kl. 18.00 – 24.00 afholder Festud-
valget sommerfest i Laden, Kallerupvej 43.  

 
Vi har en ung smuk dame til, at styre musikken, og der vil 
være mulighed for at købe lodder, med flotte præmier fra 

vores sponsorer. 
 

Mad:  Grillet okse / kylling med kartoffelsalat, salat,               
fluté og evt. Pølser.  
Øl, vand og vin skal købes i Laden til de altid rimelige priser 

 
Der er mulighed for natmad, pølser og brød 

 
Overskuddet går som altid til børnenes Juletræsfest! 

 
Festudvalgets sælger billetter i foreningshuset  

d. 20. og 27. juli kl. 10.00 – 12.00  
 

Billetpriser: 
Voksen                  kr. 100,- 

   Barn 3-13 år                   kr.   50,- 
 

Tag din familie, venner og nabo med og hyg dig med andre 
medlemmer denne dag. 

  
Festudvalget og bestyrelsen 

Glæder sig til at se jer. 
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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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Ny hundeskov ved Bækstien! 
 

Samtidig med anlæggelse af den nye Fløngskov tæt på Kalleruphaven har Høje 

Taastrup Kommune nu også anlagt en ny hundeskov. 

 

Hundeskoven er ikke en del af selve Fløngskoven. Derimod er det tale om et 

lille, smalt stykke jord syd for den nye skov se nedenstående kort. 

 

Jordstykket, som er på 1,2 ha, er indhegnet, og der er indgange i form af låge 

til hundeskoven. Indgangen er lavet således, at et mindre barn ikke kan kom-

me ind på egen hånd.  

 

Aktiviteter for hundene 

Der vil på sigt blive placeret bord/bænkesæt, så frokost kan nydes i hundesko-

ven, oplyser kommunen. 

 

På sigt, arbejder kommunen på at etablere simple aktivitetsredskaber i hunde-

skoven, så hunden, foruden den fysiske stimulering, også kan blive stimuleret 

mentalt. Skulle man have tid i overskud til sådan et arbejde, er man velkom-

men til at kontakte kommunen. 

 

Ny hundeskov syd for Fløngskoven 
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Hvad er en hundeskov? Og hvad må man? 

 
 
I en hundeskov: 

 Kan hunde løbe frit og motionere - det gælder også hundeejeren selv. 

 Fremmer man hensyntagen til skovens andre dyr, ved at få koncentre-
ret hunde i en del af skoven. 

 Fremmer man hensyntagen til skovens øvrige gæster, som ikke bryder 
sig om hunde - og som så kan gå trygt i skovens øvrige dele uden risiko 
for at møde løse hunde. 

 
Regler for færdsel med hund i hundeskoven  

 Du skal følge din hund og det er dit ansvar at have fuld kontrol over 
hunden.  

 Tag hensyn til andre gæster – vær hele tiden opmærksom på din hunds 
adfærd. Stop den, hvis den f.eks. bliver voldsom over for andre hunde 
eller mennesker.  

 Du her må lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har 
"fuldt herredømme" over hunden, dvs. helt svarende til hundelovens 
bestemmelser om "fuldt herredømme". 

 Saml op efter din hund. Benyt venligst skraldespandene.  
 Luk lågen og tag din hund i snor, når du forlader skoven.  
 Al færdsel i hundeskoven er på eget ansvar.   
 Hunde som ikke kommer på kald første gang skal føres i snor eller hol-

des ved fod. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer omkring hundeskoven i Fløng, er du vel-
kommen til at kontakte Driftsbyen i Høje-Taastrup Kommune. 
 
Kilde: Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside (www.htk.dk) 
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Loppemarked billeder 
 

Vi havde loppemarked i Laden den 28. juni, og allerede før vi slog dørene op 

stod, der interesserede købere i kø.  

Loppemarkedet var en stor succes med rigtig mange gæster, og kunderne gik 

derfra med poserne fyldt med alskens gode sager.  

Vi ses til næste år – så hvis du allerede nu ved, at du har ting i gemmerne,  

du vil af med så var det måske en idé med en bod næste gang 

På vegne af Lopperne 

Ditte 
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10 gode råd til haven i juli 
 

Skal du klippe hækken? Hvad gør du med haven, før du tager på ferie? Og 

hvordan klipper du bedst det høje græs, når du kommer hjem? Få gode råd til 

haven i juli. 

 

1. Lad vennerne høste, mens du er væk 

Har du en køkkenhave, men rejser meget væk på ferie, så alliér dig med nogle 

venner eller familiemedlemmer, der mod at få smagsprøver høster og ordner 

moderat i din køkkenhave. Få dem til at høste, lægge på køl og evt. spise de 

frugter og grøntsager, der bliver klar, mens du er væk. 

 

 
 

2. Slå plænen 2 gange efter ferien 

Når du kommer hjem fra ferie, er græsset blevet højt. Slå plænen første gang 

med en klippehøjde på ca. 5 cm. Da højt græs kan være vanskeligt at klippe 

pænt i én klipning, skal du bagefter slå græsplænen på tværs af første klipning. 

Brug i anden omgang en klippehøjde på ca. 2-2,5 cm. En rotorklipper er bedst 

til langt græs, men en almindelig græsslåmaskine kan også bruges   selvom det 

kan blive en hård affære. 

 

3. Gør den gule plæne grøn 

En gul og kedelig plæne kan shines op med 2 kilo N.P.K. gødning pr. 100 m2. Er 

din plæne godt gødet, bliver mos lettere kvalt og plænen mere jævn. 
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4. Klip skud på frugttræer 

På frugttræerne afklippes alle små nye skud, der vokser direkte på stammen og 

større grene, også kaldet vanskud. Saftstrømmen i træet ledes herefter direkte 

til frugterne, som herved bliver større, og ikke unødigt ud i nye grene. 

 

5. Lad stedsegrønne hække gro 

Klip ikke de stedsegrønne hække som tuja, taks og buksbom før august måned 

ellers kan du risikere at skulle klippe dem igen til september. Den nye tilvækst 

bliver mindre, når du klipper den, så lad sommervarmen gøre fuld nytte og 

hækken vokse vildt i juli. 

 
 

6. Sørg for god luft i drivhuset 

Sørg altid for god udluftning i drivhuset. For høje temperaturer giver misvækst 

og sygdomme hos fx tomat- og agurkeplanter. Åbn vinduerne, når du tager af 

sted   det er bedre, de er åbne end lukkede og drivhuset kan klare sig i 1-2 uger 

uden pasning på denne måde. 

 

7. Brug automatisk vanding 

Hvis du ikke har nogen til at vande i drivhuset, når du er bortrejst, er automa-

tisk vanding en god løsning. Et automatisk vandingsanlæg, som du monterer på 

haveslangen, kan du let købe og montere   det koster ca. 500 kr. 

 

8. Sær krukker ind i skyggen 

Krukker og potter kan i ferieperioden placeres på et sted med mindre sol   

dermed bliver vandforbruget mindre. Planter i krukker, som du er særlig sart 
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over for, kan sættes ud i havejorden på et skyggefuldt sted, hvor du kan gen-

nemvæde jorden. Her kan de fleste planter og blomster holde i op til 8 dage 

uden vanding. Skal du være væk i længere tid, må du alliere dig med en nabo. 

 

9. Brug selvvandende potter og kasser 

Selvvandende potter og blomsterkasser er også en smart løsning. Et hurtigt tip 

er at sætte en fyldt 2 liters sodavandsflaske på hovedet ned i jorden i krukken 

så kan blomster og urter i krukken selv suge vand fra flasken og vandet stille og 

roligt sive ud i jorden i tørkeperioder. Vandingskasser af flamingo kan du få i 

mange byggemarkeder. 

 
 

10. Vent med at plante stedsegrønt 

Vent med at plante stedsegrønne planter og nåletræer til august her er jord-

temperaturen højest. Det samme gælder med græs i august vil det spire i løbet 

af 3-4 dage. 

 
Kilde: Bolius.dk 
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Kører dine gæster for stærkt? 
 

 

 
Vi er glade for besøg i OF Møllehøj. 
 
Dog kører alt for mange gæster for stærkt i området når de kommer på besøg.  
 
For høj fart giver støvgener for dem som bor ved vejene. Det er ikke rart med 
alt det støv inde på parcellen. 
 
Biler der kører stærkt støjer desuden mere inde på parcellerne. Der er registre-
ret støj op til 100 db når varevogne kører forbi en parcel ved vejen. 
 
Det er ikke tilladt at køre mere end 15 km/t på vores veje. 
 
Fartgrænsen er sat så man kan nå at bremse inden der sker ulykker. 
 
Opfordr derfor til at sætte bilen i max 2. gear og nyde turen stille og roligt. 
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Har du hund – og er den registeret? 
 

 
 
Alle hunde skal registres i Foreningshuset med foto. 
 
Kom gerne forbi til søndagsåbent og få registreret din hund. Husk billed og 
papirer på hunden. 
 
Uden for egen parcel skal hunde føres i snor. Kamp- og muskelhunde skal bære 
mundkurv og være i sele. Alle muskel- og kamphunde der er anskaffet efter 
den 10. april 2008 og tager ophold i OF- Møllehøj er ikke lovlige at have. Ejeren 
får brev om at skaffe sig af med hunden. Hvis ikke indstilles ejeren til eksklusi-
on se § 18 C i OF – Vedtægterne 
Bestyrelsen henviser i øvrigt til urafstemnings resultat 10. april 2008. 
 
Overtrædelse kan medføre skriftlig advarsel fra Lokalbestyrelsen til ejeren med 
krav om afhændelse af dyr/dyrene. 
 
Se i øvrigt vores hjemmeside www.of-mollehoj.dk og §19 i OF Vedtægterne. 
 

Katte 
Katte skal holdes inden for egen have og bør neutraliseres. Der er ikke noget 
krav om registrering af katte. 
 
 

http://www.of-mollehoj.dk/
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Nyttige informationer 
 

Leje af OF Møllehøjs lade 
Medlemmer af OF Møllehøj har mulighed for, at leje Laden med borde og stole 

til dit arrangement. 
 

Pris for leje (2014 priser): 

Laden incl. borde og stole kr. 800,- 

Depositum   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. 

 

Regler ved 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 ret-

mæssige klager hvor man kan se hvor klagen Kommer fra, vil depositum ikke blive tilba-

gebetalt, og det vil ikke være muligt for parcel ejeren af leje igen, inden for en 24 måne-

ders periode.  

 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, tilba-

gebetales depositum ikke. 

 

Genbrugsstationen – Høje Taastrup 
 

Adresse: 

Lervangen 1-3 

2630 Taastrup 

 

Åbningstider: 

Alle ugens dage kl. 10:00-18:00. 

Lukkedage: den 24., 25., 26., 31. december samt 1. januar. 

http://www.htk.dk/Teknik_miljoe_bolig/Affald/Genbrugsstationen.aspx
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Afhentning af skrald: 
Sæsonperioden (1. april til 30. september): 

Mandag hentes der skrald i Fritidshaven, Kalleruphaven og Mosehaven. 

Tirsdag hentes der skrald i Agerhaven. 

Uden for sæson (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). 

Betaling af vandforbrug  

Husk at sende dit bank reg. nr. og bank kontonr. til OF Møllehøjs kasserer, på 

en af følgende 3 måder, da du ellers vil blive trukket 18,- kr. (2014-pris) hvis du 

skal have penge tilbage (ved hver checkudskrivning). 

 Via mail: KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM 

 Afleveres i postkassen ved foreningshuset. 

 Afleveres i postkassen ved Laden. 

 

Støj 
Motordrevne redskaber må kun benyttes på hverdage kl. 8-20, søn og hellig-

dage kl. 9-12.  Ved byggeri vil der være undtagelser af el-værktøj i begrænset 

omfang. Skal du bygge uden for fastsatte tider skal du henvende dig til Besty-

relsen og få en skriftlig tilladelse. 

Musik skal holdes på et niveau, der ikke kan genere de omkringboende. 

 

Hund/kat 
Alle hunde skal registres i Foreningshuset med foto. 
Uden for egen parcel skal hunde føres i snor. Kamp- og muskelhunde anskaffet 
efter 10. april 2008 er IKKE tilladt i Møllehøj. Ejer vil få brev om, at skaffe sig af 
med hunden. Sker dette ikke, indstilles ejer til eksklusion i henhold til §18 i OF 
vedtægterne. 
Kamp- og muskelhunde anskaffet før denne dato skal i henhold til hundeloven 
bære mundkurv.  
 
Katte skal holdes indenfor egen have og bør neutraliseres.  

mailto:KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM
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Opgrabningspladser 
 

 
 

Opgrabningspladserne er KUN til 

komposterbart affald! 
 
Ingen sække, brædder eller andet affald på oprabningspladserne er tilladt. 

Bambus må ikke lægges på opgrabningspladserne (da det ikke kan forgå) 

 

I øvrigt er afbrænding af bl.a  affald i haverne IKKE tilladt. 

 

Er du i tvivl så kontakt bestyrelsen.   
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Har du lyst til at spille minigolf? 

 

Hvis du skal have gæster eller mangler 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 parcelmedlemmer har mulighed for, at benytte minigolfbanerne ved, at 

låne golfkøller, bolde ect. Køller hentes i Agerhaven 57 ved hoveddøren – hvor 

de returneres efter brug. 

 

BANERNE AFLEVERES SELVFØLGELIG TILBAGE I 
SAMME STAND, SOM DE MODTAGES. 
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Aktivitetskalender – OF Møllehøj 
 
Dato Arrangement Sted 

13. juli Områdevandring Alle områder 

27. juli Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

02. aug. Sommerfest Laden 

31. aug. Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

28. sep. Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

07. dec. Julefest Hedehuset 
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