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Formand   Ditte Schultz 
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Bestyrelsesmedlem  Thomas Bülow Skouborg  

Bestyrelsesmedlem  Erik Wichmann 

Bestyrelsessuppleant  Indtrådt som best.medlem 
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Redaktør  Bestyrelsen 

Ansvarshavende Formanden 

Blad udvalg  Bestyrelsen + Suppleanter 

 

Åbningstider:  
Foreningshuset har åbent den sidste søndag i hver måned kl. 9.00-11.00 i peri-

oden april-september. 

 

OF Møllehøjs kontortid 

Fra 1. april - 30. september 

Sidste søndag i hver måned kl. 09.00 - 11.00 

Åbningstid i Foreningshuset Fritidshaven 217 

(medmindre andet annonceres) 

 

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  

mailto:of.mollehoj@gmail.com
http://www.of-mollehoj.dk/


 3  

 

Indhold 
Formandinden har ordet ..................................................................................... 4 

Indlæg fra afgåede bestyrelsesmedlemmer Tom og Henrik: ................................  

Historien bag Omegnens Fritidshaveforening ..................................................... 8 

Ekstraordinær Generalforsamling og Kongres..................................................... 9 

Hvad er OFs Forretningsudvalg? ........................................................................ 10 

Info fra Kasseren – vandopgørelse 2013 ........................................................... 12 

10 gode råd til haven i maj ................................................................................ 13 

Petanque og minigolf sæsonstart! ..................................................................... 17 

Har du hund – og er den registeret? ................................................................. 18 

Kør ordentligt! ................................................................................................... 19 

Nyttige informationer ........................................................................................ 20 

Leje af OF Møllehøjs lade .............................................................................. 20 

Genbrugsstationen – Høje Taastrup .............................................................. 20 

Afhentning af skrald:...................................................................................... 21 

Betaling af vandforbrug ................................................................................. 21 

Støj ................................................................................................................. 21 

Hund/kat ........................................................................................................ 21 

Tid til at hejse Dannebrog .................................................................................. 22 

Månedens solstrålehistorie(r) ........................................................................... 23 

Husk nabohjælpen! ............................................................................................ 25 

Hyggehjørnet ..................................................................................................... 27 

Info fra kasserer           28 

Send din historie til Møllehøj Information! ....................................................... 29 

Har du lyst til at spille minigolf? ........................................................................ 30 

Aktivitetskalender – OF Møllehøj ...................................................................... 31 



 4  

 

 

Formandinden har ordet 
 

Bestyrelsen er så småt i gang med de forefaldende ting i Møllehøj.  

 

Ovenpå den nyligt afviklede Kongres er det svært, at komme i gang. Dette da 

Forretningsudvalgets beretning desværre blev nedstemt. 3-4 områder i Omeg-

nens Fritidshaveforening har ikke længere tillid til forretningsudvalget, og des-

værre var der stemmeflertal for denne beslutning. Dette har givet os nogle 

ikke forventede arbejdsopgaver, såsom udarbejdelse, trykning og udsendelse 

af indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Som formand i Møllehøj har jeg set Forretningsudvalget (FU) som en uhyre 

vigtig sparringspartner i vanskelige sager. Bl.a omkring matrikulære sager, eks-

klusionssager, og i forbindelse med kommunens arbejde med bl.a størrelse på 

byggeri i Møllehøj.  

 

Når det er sagt har bestyrelsen i Møllehøj flere gange oplevet at nogle med-

lemmer i Hovedbestyrelsen (HB) har nedstemt sager, som var soleklare over-

trædelser af Møllehøjs deklaration og ordensregler. Dette har faktisk været så 

slemt, at Møllehøj igennem de seneste 6-7 år har mistet mindst 6 bestyrelses-

medlemmer, der har valgt, at fratræde, idet de ikke kunne arbejde under så-

danne arbejdsbetingelser. Hvis vi ingen opbakning/støtte finder i HB, hvor skal 

vi så finde den ? Senest har Tom Glückstad og Henrik Mogensen meddelt, at de 

udtræder af bestyrelsen i Møllehøj. Bl.a er arbejdsbetingelserne en medvir-

kende årsag. Se indlæg andetsteds i bladet. 

 

Derfor er det mit håb, at der til den ekstraordinære generalforsamling melder 

sig rigtig mange kongres delegerede…… et kampvalg om posterne ville være en 

positiv forandring. Kongressen afvikles d. 21. juni på First Hotel i Taastrup. 

 

Puha………. Og nu til området Møllehøj: 
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Allerede nu kan det konstateres, at der stadig er rigtig mange der har svært 

ved, at overholde ordensregler omkring de vedtagne regler for brug af motor-

drevne redskaber. Disse må KUN benyttes på hverdage ml. kl. 8.00 – 20.00 og 

søn- og helligdage kun ml. 9.00- 12.00. Vis nu det hensyn til folk i omgivelser-

ne, som gerne ville nyde fuglekvidder 

 

Og færdslen…………. Der er stadig hastighedsbegrænsning på 15 km i området. 

 

Som nævnt tidligere har næstformand Tom Glückstad og bestyrelsesmedlem 

Henrik Mogensen meddelt, at de udtræder af bestyrelsen, og som en konse-

kvens af dette, arbejder bestyrelsen på, at stifte et Grønt Udvalg af medlem-

mer udenfor bestyrelsen. Dette udvalg vil bistå ved områdevandringen. Denne 

arbejdsopgave tager rigtig meget tid, og da vi nu er nede på kun 5 bestyrel-

sesmedlemmer, må vi tænke ud af boksen og trække på hjælp fra villige med-

lemmer. Og de findes heldigvis.  

 

Festudvalget har besluttet, at afvikle sommerfest i Laden lørdag d. 2. august. 

Så inviter familie og venner til en rigtig hyggelig aften, med god underholdning 

og godt selskab. Bestyrelsen og festudvalget håber, at rigtig mange bakker op  

 

I ønskes alle en rigtig god sommer 

 

Ditte Schultz 

Formand OF Møllehøj 
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Læserbrev vedr. udtrædelse af bestyrelsen:  
 
Til OF Møllehøj Informations læsere.  
Henrik og jeg er blevet spurgt, om vi ikke ville skrive et indlæg til Møllehøj In-
formation, vedrørende vores begrundelse for, hvorfor vi begge har valgt at 
træde ud af bestyrelsen.  
Derfor dette lille indlæg fra os.  
 
Vi føler ikke der bliver sat pris på bestyrelsens arbejde, hverken fra hovedfor-
eningen, et mindretal af medlemmerne eller nogle andre, som har med OF 
Møllehøj at gøre. Vi har desværre oplevet flere gode bestyrelses medlemmer 
træde ud, alene pga. dette, i den tid vi har været en del OF Møllehøj.  
Opbakningen fra hovedforeningen mangler TOTALT.  
Lokalbestyrelsen og medlemmernes ord er ikke nok for hovedforeningen.  
De vil have, at vi medlemmer skal ligge på lur og tage billeder m.m. af hinan-
den, som dokumentation for, at der er nogle af os, der ikke overholder regler-
ne.  
Dette er meningsløst for Henrik og jeg, og det har vi ikke lyst til at være en del 
af.  
Det kunne for eksempel være følgende:  
Et medlem af Møllehøj skriver en berettiget klage til bestyrelsen i Møllehøj om 
et eller andet. Bestyrelsen behandler sagen og går videre med klagen til hoved-
foreningen, da dette er nødvendigt, samt det er dem et evt. brev skal komme 
fra.  
Hovedforeningen melder retur, at de ikke vil foretage sig noget, før de har 
beviser for dette i form af billeder.  
Meget har ændret sig siden vi startede som suppleanter, senere bestyrelses-
medlemmer og nu for Toms vedkommende næstformand.  

Vi synes ikke vi har tiden til det mere pga. familie, arbejde og fritids interesser. 
Lige netop den manglende tid, har givet udslag i en del gnidninger og misfor-
ståelser i mellem os alle i den nuværende bestyrelse, dog ikke mere end at vi 
har kunnet snakke om dem, og løse dem på fornuftig vis, også selvom vi ikke 
har været helt enige om tingene. Men sådan er det jo, når man er en del af 
demokratiet.  
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Flertallet bestemmer, og sådan er det.  

Nye kræfter er trådt ind på vores pladser i bestyrelsen, og vi er ikke i tvivl om, 
aat at de kan 

.at de kan løfte de opgaver der må komme.  

Håber alle får en god sæson herude, og nyder det gode vejr, når det er her.  

Vh.  

Henrik & Tom.  

(forhenværende bestyrelsesmedlemmer)  
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Historien bag Omegnens Fritidshaveforening 
 

O.F.er stiftet 25.februar 1966 på Birkerød Kro. I protest mod de høje grundpri-

ser dannede 21 mennesker en andelsforening, hvis formål skulle være at købe 

eller leje jord, som derefter skulle overdrages kommende medlemmer. Dette 

er en grundlæggende ide i 

O.F. og er nedfældet, som 

O.F.'s formålsparagraf i 

vedtægterne § 2. Hver af 

de 21 stiftere tegnede sig 

for en andel på kr. 250,00. 

det var startkapitalen. 

Første område var Frølun-

de, der i 1966 blev købt af 

en gårdejer. Efter annon-

cering meldte der sig 

mange interesserede. 

Samme år, altså 1966, 

lejede foreningen Lynæs, i 

første omgang for 10 år, 

og derefter for 1 år ad 

gangen. 

 

I 1968/69 udkom forenings første medlemsblad. Allerede i 1969 købte forenin-

gen 10 tønder land ved Vesterlyng i Nordvestsjælland og i 1970 blev Møllehøj i 

Hedehusene købt. I 1972 købte foreningen jord fra 5 gårde i Harrestrup i Balle-

rup kommune. I 1975 køber O.F. Kvistgård og i 1978 blev Torup købt af Lejer-

bo. I 1986 købte OF arealet i Ågerup det første område med færdig kloakering 

og telefon ført frem til hver parcel. I 1992 fik OF heldigvis endelig "lov" til at 

købe Lynæs hvor der er 74 parceller. 

 

Foreningen har i dag 1665 medlemmer og 8 forskellige områder på Sjælland. 

Alle med deres egenart/fordele og elsket af sine beboere. 

Se mere om OF på www.of-fritid.dk.  

http://www.of-fritid.dk/
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Ekstraordinær Generalforsamling og Kongres 
 
Der er skal afholdes ekstraordinær kongres i OF eftersom FU’s beretning er 
blevet nedstemt. 
 
Kongressen afholdes den 21. juni 2014 i Høje-Taastrup. 
 
På baggrund af dette indkalder OF Møllehøj til Ekstraordinær generalforsam-
ling i Laden hvor vi skal vælge nye kongresdelegerede. Det vil sige at vi skal 
vælge 21 personer som skal repræsentere OF Møllehøj til kongressen. 
 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 
St. Bededag, fredag den 16. maj 2014 kl. 10:00 i Laden. 

 
Foreningens organisationsplan kan du se her: 

 
Vil du bidrage til at OF fortsat har et godt og hæderligt Forretningsudvalg, må 
du meget gerne deltage på vores ekstraordinære generalforsamling i Møllehøj. 
Her vil vi vælge kongresdelegerede, dvs. de personer som skal repræsentere 
OF Møllehøj til kongressen.  
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Hvad er OFs Forretningsudvalg? 
 

 
FU er ansvarlig for OF ́s daglige drift og ledelse, herunder etablering af nye 

områder, samt behandler alle matrikulære sager. 

Ved ”matrikulære sager” menes sager, der vedrører ejendomsrettens af-

grænsning og/eller udøvelse af det, som OF ejer samt sager der relaterer sig til 

forhold, som rimeligvis må kunne antages at påvirke brugen og/eller indretnin-

gen af det, som OF ejer. 

 

Definitionen af ”matrikulære sager” er således ikke begrænset til den definiti-

on som kan udledes af udstykningsloven, tinglysningsloven m.v. 

Definition på matrikulære sager omfatter eksempelvis: 

 Etablering af stationære mobiltelefonanlæg 

 Kloakering, gadebelysning, nye veje eller asfaltering af nuværende 

 Bygning, tilbygning eller ombygning af klubhuse 

 Væsentlige ændringer af områdets anvendelse 

 Digeprojekter 

 Nabotvister med naboer grænsende op til OF’s område  

FU’s arbejde er ulønnet. 

 

Før vigtige afgørelser træffes, som f.eks. køb og salg af større maskiner og in-

ventar, samt køb af nye arealer, salg eller pantsætning af fast ejendom, opta-

gelse af lån, udlån eller lignende, skal det fremlægges for hovedbestyrelsen til 

godkendelse. 
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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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Info fra Kasseren – vandopgørelse 2013 
 

 
 

Jeg håber at alle har modtaget deres vandopgørelse for 2013 – har du ikke 

modtaget den eller er du uenig i opgørelsen, så kontakt hurtigst muligt under-

tegnede. 

 

På grund af misforståelser er der ikke reguleret i aconto vandopkrævningen i 

2014. 

Aconto vandopkrævningerne bliver i 2. og 3. kvartal i 2014 sat op til 700,- pr. 

kvartal fra de nuværende 550,-. 

 

Husk at ændre din postadresse når du flytter. Adresseændringen skal medde-

les både til OF i Gothersgade og her til OF Møllehøj. 

 

Venlig hilsen 

Jim Voss 

Kasserer OF Møllehøj 

 

Mail: kasserer-of.mollehoj@hotmail.com  

  

mailto:kasserer-of.mollehoj@hotmail.com
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10 gode råd til haven i maj 
 

I sidste sæson startede vi en ny serie som hver måned giver tips til hvad man 

kan gøre i haven. Den fortsætter vi i år. 

 

 
 

1. Ryd op i visne planter 

Fjern alle visne blade og grene fra alle planter som buske og stauder. De suger 

energi fra planten, som i stedet kunne gå til de raske plantedele. Fjerne også 

syge plantedele, da de kan smitte andre planter. 

 

Klip også tørre knopper og visne blade af blomster og roser og beskær de døde 

grene. 

 

2. Gød og sørg for kvælstofbalance i haven 

I maj er der kraftig vækst overalt i haven, og derfor har planter og plæne brug 

for ekstra energi at vokse af. Helt lysegrønne blade på alle planteer indikerer 

ofte, at planterne mangler kvælstof, der er det aktive stof i gødning. Strø der-

for 1-2 kilo NPK-gødning per 100 kvadratmeter på græsplænen, i køkken- og i 

blomsterhaven. 
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Du kan også bruge flydende gødning. Det er dog meget dyrere, med mindre du 

selv laver det. Bland en håndfuld gødning i en liter lunkent vand og sprøjt det 

ud på plæne, afgrøder eller roser. 

 

3. Plant masser af planter 

Få en masse planter i jorden i maj. Du kan plante alle klump- og pottekultive-

rede planter, fx roser, rododendron, nåletræer, stauder eller krydderurter. 

Du kan sagtens plante hæk om foråret, bare du vander rigeligt. Dog kan det 

være en fordel at vente til efteråret, hvor jorden er vådere og varmere. 

 

4. Luft ud og vand løs i drivhuset 

Sørg for god udluftning i drivhuset, da planterne ellers får hedeslag. Undersøg 

evt. muligheden for automatiske vinduer, hvis du er væk meget af dagen. 

Plant først dine nyindkøbte agurkeplanter ud i drivhuset, når nattemperaturen 

i drivhuset er over 15 grader. Ellers dør de. 

 

Sørg altid for rigelig vanding. En god tommelfingerregel er at stikke fingeren i 

jorden. Føles den fugtig, er den våd nok. Hvis ikke, så vand mere. Hænger bla-

dene, er det også et tegn på vandmangel. Brug altid tempereret vand og evt. 

NPK-gødning eller hjemmelavet flydende gødning. 

 

Lad vandkanden stå i drivhuset, så bliver temperaturen perfekt. Vander du 

dine potter, så lad vandet sive i en halv time og hæld overskydende vand fra 

underpotten. 

 

5. Så på friland 

Skal du så sarte planter som græskar, squash, bønner og majs, kan så dem 

direkte på friland allerede nu – HVIS du altså husker at dække de nysåede frø 

til med plastik, så de hurtigere får fat og vokser sig store. 

 

6. Vand køkkenhaven 

Er måneden tør, skal du vande i køkkenhaven, mærk efter i jorden som beskre-

vet ovenfor. Tjek hver dag. Det er vigtigt, at jorden er fugtig, for så danner 
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planterne nemlig væsentligt flere rødder. Og et stort rodnet, giver større plan-

ter og dermed bedre chancer for overlevelse i tørkeperioder. 

 

7. Dæk med plastik 

Sidst på måneden er risikoen for nattefrost normalt forbi, men sørg alligevel 

for at have plastik parat til overdækning. Dæk sommerblomster med plastik 

eller aviser, inden du går i seng, hvis temperaturen bliver under 0 grader. 

Pas især på nye sommerblomster og andre sarte vækster, fx kartoffelplanterne 

i køkkenhaven. Sæt evt. de ekstra sarte planter i bakker og i drivhus om natten. 

 

8. Pas på frugttræerne 

Nattefrost kan også give store skader på frugttræernes blomster. Hvis der er 

risiko for nattefrost, kan du oversprøjte dine frugttræer og andre sarte planter, 

fx grøntsager i køkkenhaven, med vand i en fin vandforstøver. Oversprøjtning 

kan klare 1-2 frostgrader. 
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9. Bekæmp bladlus 

Bekæmp bladlusene, mens de endnu er små. I varme perioder begynder blad-

lusene at husere på friland, og så snart du får øje på dem, bør du gå i gang. 

 

Brug insektsæbe fra planteskolen eller lav det selv med en teskefuld sulfo per 1 

liter vand, hæld det i en blomsterspray og sprøjt det ud på over- og undersiden 

af de angrebne blade. 

 

Alternativt kan du spule dine roser, eller hvor bladlusene nu er, med din have-

vandforstøver monteret på haveslangen med en kold, halvhård stråle. Pas på, 

strålen ikke bliver for kraftig. 

 

10. Tynd ud i rododendronerne 

Knib eller vrid visne blomster på rododendron af. Når du gør det tidligt, får du 

kraftigere vækst og flere blomster næste år. Gør det normalt kun, når planter-

ne er små, og det er muligt at nå blomsterstandene. 

 
Kilde: Bolius.dk 
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Petanque og minigolf sæsonstart! 
 

 
 

Kom og vær med onsdag den 28. maj kl. 18:00! 

 

Sæsonen startes op denne aften og nu har alle chancen for, at kigge forbi mi-

nigolf banerne, og hilse på andre medlemmer, der sommeren igennem spiller 

minigolf/petanque hver onsdag. På selve dagen for sæsonstart vil der blive 

serveret en øl/vand eller et glas vin med lidt chips til.  

 

Startende onsdag d. 28. maj og følgende onsdage sommeren igennem bliver, 

grillen tændt kl. 17:30, hvor man griller medbragt kød og pølser. 

Derefter går man over til den mere ”alvorlige” del. 

Nemlig indbyrdes konkurrencer i både minigolf og petanque. 

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt. Velkommen til sæsonen! 

 

Har du/I spørgsmål besvares de af Inge & Mogens Eiersted i Minigolf udvalget 

Inge & Mogens Eiersted - Agerhaven 57 

 

Lånekupon til 1 stk. bold og 1 stk. køl, findes på en af de sidste sider i dette 

blad, samt kort over lokationen af Minigolf & Petanque. 
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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. 
 
Uden for egen parcel skal hunde føres i snor. Kamp og muskelhunde skal bære 
mundkurv og være i sele. Alle muskel & 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 eksklusion 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/


 19  

 

Kør ordentligt! 
 

 
 

Du må max køre 15 km/t på vores veje. Farten er sat så man kan nå at bremse 

inden der sker ulykker. For høj fart giver også støvgener for dem som bor ved 

vejene. Det er ikke rart med alt det støv inde på parcellen. 

 

Sæt derfor bilen i max 2. gear og nyd turen stille og roligt. 
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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,- 

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, Kallerupha- ven 

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 skal bære 
mundkurv og være i sele. Katte skal holdes indenfor egen have og bør neutrali-
seres.  

mailto:KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM
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Tid til at hejse Dannebrog 
 

Tidsrum for flagning 

Flaget hejses ved solopgang (dog tidligst kl. 8), og 

det tages ned ved solnedgang. Dette gælder dog 

ikke vimpelflaget, der må hænge hele døgnet. 

 

Faste flagdage 

1. januar - Nytårsdag 

5. februar - Kronprinsesse Marys fødselsdag 

6. februar - Prinsesse Maries fødselsdag 

10. februar - Afstemningen i Sønderjylland, 1920 

11. februar - Stormen på København, 1659 

2. april - Slaget På Reden, 1801 

9. april - Danmarks Besættelse, 1940 (halv stang til kl. 12.02) 

16. april - Dronning Magrethe II 

18. april - Slaget Ved Dybbøl, 1864 

29. april - Prinsesse Benediktes Fødselsdag 

5. maj - Danmark Danmarks befrielse 1945 

26. maj - Kronprins Frederiks Fødselsdag 

5. juni - Grundlovsdag 

7. juni - Prins Joachims Fødselsdag 

11. juni - Henrik, Prinsgemalens Fødselsdag 

15. juni - Valdemarsdag/Genforeningsdag 

5. september - Flagdag for Danmarks udsendte 

26. december - 2. Juledag 

 

Forskydelige flagdage: 

Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag (flag på halv), påskedag, 2. påskedag, 

store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag og 2. pinsedag. 
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Månedens solstrålehistorie(r) 
 

Her bringer vi månedens solstrålehistorier! Send gerne din 

solstrålehistorie til redaktøren, så vi kan bringe den her i 

bladet.  

 

Det kan være en oplevelse du har været ude for eller et fint 

billede du har fået taget med din mobiltelefon. 

 

Send dit indlæg til OF Møllehøjs redaktør, på mail: 

redaktoer-of.mollehoj@hotmail.com 

 

 

Indsendt af Agerhaven 40: 

 
Jubii endelig fik vi opsat vores nye flagstang  
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Husk nabohjælpen! 
 

Med nabohjælp hjælper du og dine naboer med, at holde øje med husene i 

bl.a ferie eller perioder, hvor man ikke er i OF Møllehøj. Det er ikke altid dem, 

der bor lige ved siden af, du taler mest med. Derfor vælger man selv dem, som 

du vil nabohjælpe med. Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for jer. Og jo 

flere man er – jo bedre virker nabohjælp. 

 

Nogle helt simple ting der kan gøres er: 

 

 Fyld lidt i skraldespanden hos din bortrejste nabo 

 Parkerer din egen bil udenfor naboens parcel 

 Gå en tur rundt om naboens hus engang imellem – flyt evt. lidt rundt 

på havemøbler – eller hæng lidt tøj til tørre på snoren 

 

Desuden kan der ganske gratis på www.nabohjælp.dk bestilles startpakke 

og fås yderligere oplysninger om dette tiltag. 

               
 

  

http://www.nabohjælp.dk/
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Hyggehjørnet 
 
Månedens hængepotte  
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Du bedes udfylde nedenstående blanket til Møllehøj´s vandafregning: 
 
Navn: ___________________________________________________________ 
. 
 
Folkeregister adr __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 

Bank reg. Nr. og konto nr. 
 
 
Have: _________________________ nr.________ pc. Nr. 21_______________ 
 
 
Mail: ___________________________________________________________ 
 
 
Underskrift: ______________________________________________________ 
 
Hjælp Møllehøjs kasserer, og dermed også dig selv med, at spare tid og penge. 
Det er meget tidskrævende hvert år, at skulle udskrive mange checks, og det 
koster penge for dig, nemlig p.t kr. 18,- , om bliver modregnet ved hver check 
udskrivning. Så derfor denne opfordring. 
 
Send dit bank reg. Nr. og bank kontonr. Til Møllehøjs kasserer, på en af følgen-
de 3 måder:  
 

 Via Mail 

 Afleveres i postkassen ved foreningshuset 

 Afleveres i postkassen ved Laden 
 
Mail: KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM 
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Send din historie til Møllehøj Information! 
 

 
 

Vi er meget glade for at modtage indlæg fra medlemmerne! 

Dog er der nogle få krav til det indsendte: 

 Skal være i elektronisk/digitalt format 

 Skal være klar til blive indsat uden nogen form for omskriv-

ning/korrektur (få evt. en ven/nabo til at læse det igennem) 

 Indlægget skal være indsendt inden deadline. 

 

Send dit indlæg til OF Møllehøjs redaktør, på en af følgende 

3 måder: 

 Via mail. 

 Afleveres som USB-nøgle/CD i postkassen ved foreningshuset. 

 Afleveres i postkassen ved Laden. 

 

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). Afleveres et indlæg for sent, kan det blive bragt i det næste blad. 

 

Alle indlæg vil blive gennemset og godkendt af den samlede bestyrelse og suppleanter, 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 hvorfor, hvis dette er muligt. 
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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 

16. maj Ekstraordinær generalforsamling Laden 

25. maj Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

28. maj  Petanque og minigolf sæsonstart Minigolfbanen 

21. juni Ekstraordinær OF Kongres Høje-Taastrup 

23. juni Skt. Hans Fest Højen 

29. juni Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

28. juni Loppemarked Laden 

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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