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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  Formanden 

Blad udvalg  Bestyrelsen + Supplanter 

 

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 2012 

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 

 

Så er sæson 2013 skudt i gang.  

 
Efter generalforsamlingen har ét enkelt medlem klaget over 

forkert årstal på indkaldelsen. Dette til trods for, at det 

pågældende medlem selv deltog i generalforsamlingen. 

Og ydermere startede dirigenten med, at påpege det forkerte 

årstal og adspurgte generalforsamlingen om der var nogle der 

havde protester i den forbindelse. Dette var ikke tilfældet.  

 

Bestyrelsen er rigtig glad for de mange konstruktive input, vi 

modtog på generalforsamlingen, omkring problematikken med 

vejene. Det er dejligt, at rigtig mange medlemmer vil støtte op 

omkring det, at finde en løsning på det evigt tilbagevendende 

problem - nemlig de mange huller. 

 

Mange parceller vil have stor glæde af, at læse Møllehøjs ordens-

regler. Dette da der allerede nu er spottet parceller der trænger 

gevaldigt til en stor oprydning. Flere steder ligger der store 

mængder af opmagasinerede byggematerialer - bygge affald - 

paller - poser med udefinerligt indhold. Da Møllehøj hen over vin-

teren har været plaget af rotter ville det klæde de pågældende 

parceller, at få ryddet op. Dette så ikke parcellerne omkring dem 

får rotte besøg. Samtidig ville en oprydning også være til glæde 

for naboerne til disse parceller. Naboer der gerne vil have pæne 

omgivelser omkring sig, når der hygges i haverne !!  

 

Samtidig kan det nævnes, at der også flere steder er henstillet 

biler uden nummerplade. Disse skal fjernes øjeblikkeligt.  
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Bestyrelsen håber, at se rigtig mange tilmeldinger til Loppemar-

kedet i Laden, og sommerfesten samme sted. Datoer er nævnt 

under dette billede.  

 

I ønskes alle en dejlig sæson 2013 

 

Med venlig hilsen 

Ditte Schultz 

Formand 

 

 
 

 
 
Arrangementer:  
Loppemarked Laden Lørdag d. 15. juni 2013, tider senere. 
Sct. Hans Højen Søndag d. 23. juni 2013, tider senere. 
Sommerfest Laden Lørdag d. 3. august 2013, tider senere. 

 



 
 

4 

 

 



 
 

5 

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 april, 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 august og 15 september). 

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 supplanter, 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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LÆSERBREV 
 

Hej Møllehøj Information 
 

I det næste blad vil jeg foreslå at i skriver det direkte telefonnum-

mer til driftbyen HTK 4359 1100. Hvis der observeres rotter på 

egen parcel eller hos naboen. 
 

Der Ligger en ugjort gerning og venter på hver og en, 

den ene skal løse en gåde, den anden skal løfte en sten; 

men gerningen, stor eller lille, er lagt et sted på din vej 

og hvis den skal løftes i lyset, så skal den løftes af dig. 
 

Carl Brenbak Kong Hroar 

2670 1266 
 

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

Tusind tak for det fremsendte. 
 

Det kommer selvfølgelig i det første blad - og ja, rotter har virkelig 

været et problem henover vinteren. Derfor er det også en plage, 

at man kan se så meget rod, ragelse og opmagasinering rundt 

omkring!. 
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NYTTIG INFORMATION ANG. 

LEJE AF OF MØLLEHØJS LADE  

 

 

Som parcel ejer 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. 800,- 

● 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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ALMEN INFO 
 

Officielle flagdage 

 
De officielle flagdage bliver fastsat af 
Kongehuset og Justitsministeriet. 
På officielle flagdage skal alle de 
offentlige myndigheder, der har en 
flagstang, flage. Kongehuset og 
Justitsministeriet har fastsat følgende 
officielle flagdage i 2012: 
 
● 1. januar: Nytårsdag  
● 5. februar: HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag  
● 6. februar: HKH Prinsesse Maries fødselsdag  
● 6. april: Langfredag (halv stang hele dagen) 
● 8. april: Påskedag 
● 9. april: Danmarks besættelse 1940 
   (på halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang)  
● 16. april: Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag  
● 29. april: HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag  
● 5. maj: Danmarks befrielse 1945  
● 17. maj: Kristi Himmelfartsdag 
● 26. maj: HKH Kronprins Frederiks fødselsdag  
● 27. maj: Pinsedag 
● 5. juni: Grundlovsdag  
● 7. juni: HKH Prins Joachims fødselsdag  
● 11. juni: HKH Prins Henriks fødselsdag  
● 15. juni: Valdemarsdag og Genforeningsdag  
● 5. september: Danmarks udsendte 
● 25. december: Juledag  
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NYTTIG INFORMATION ANG. 

AFFALD & SKRALD 
 

 

 

 

VEGA Genbrugsstationen 

http://www.htk.dk/Teknik_miljoe_bolig/Affald/

Genbrugsstationen.aspx 

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