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OF MØLLEHØJS LOKALBESTYRELSE 
Formand   Jan Rasmussen 
Næstformand  Pernille Reinholdt 
Kasserer   Carl Brenbak kasserer@of-mollehoj.dk  
Referent   Lone Falkenberg 
Bestyrelsesmedlem  Kirsten Heitmann 
Bestyrelsessuppleant  Maria Thestrup 
Bestyrelsessuppleant  Bodil Irbo 
 
Bilags kontrollant   Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant Bent Christensen 
 
Redaktør  Bodil Irbo og Maria Thestrup 
Ansvarshavende Formanden 
Blad udvalg  Bestyrelsen  
 
OF Møllehøjs kontortid/åbningstider: 
Fra 1. april - 30. september: 
Anden & sidste søndag i hver måned kl. 09:00-11:00  i  
Foreningshuset Fritidshaven 217. 
 
Telefontider: 
Hver tirsdag kl. 18:00 - 20:00 Telefon: 22 52 08 78 
 
OF Møllehøjs postadresse: 
OF Møllehøj  
Kallerupvej 43  
2640 Hedehusene 
Mail: bestyrelsen@of-mollehoj.dk 
 
Hjemmeside: www.of-mollehoj.dk 
 
Indlæg til bladet 
 
Sendes til mail: redaktion@of-mollehoj.dk 
 
Senest den 15. i måneden før udgivelse. 

mailto:bestyrelsen@of-mollehoj.dk
http://www.of-mollehoj.dk/
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Beretning fra Formanden 

Vi er nu godt i gang med en fantastisk sommer. Jeg vil nu 
komme med et lille bøvs. Der køres stadig for stærkt på vore 
veje.  

Og vore opgrabningspladser bliver overfyldt, jeg vil hermed 

opfordre alle til at køre til kommunens plads, også med det 
skrammel som bliver droppet bag Foreningshuset. Der bli-

ver nu opsat kamera, så vi kan se hvad der sker. 

 Der vil i de kommende uger foregå områdevandringer for at 
sikre, at alle lever op til de forpligtelser, der er knyttet til 
det, at være andelshaver i Møllehøj.  

Vi har desværre konstateret at der foregår en del udlejning 

af parceller. Jeg skal hermed fastslå at det ikke er lovligt 
ifølge vedtægterne § 4 stk.6 og kan medføre eksklusion af 

foreningen § 12.  

Der er også nogle som mener, at man bare kan bygge til 
uden at indsende tegninger, jeg vil opfordre til, at man in-
den man går i gang, henvender sig til foreningen. Ellers risi-

kerer man at skulle fjerne det igen. Høje Tåstrup Kommune 
er meget oppe på mærkerne og inspicerer jævnligt området.  

Nok med det negative vi skal ud og nyde den fantastiske 

sommer og deltage i de arrangementer som festudvalget har 
gang i. 

Med ønsket om alle vil nyde vores dejlige Møllehøj.  

Jan Rasmussen/formand 
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Nyt om digitalisering.  

For at vi i fremtiden kan sende indkaldelser til Generalfor-
samling, vandaflæsningskort og andre oplysninger er der i 
de nye vedtægter bestemt, at der kan bruges E-mail.  

Jeg skal hermed opfordre alle der har en mailadresse, til at 

oplyse den til Bestyrelsen@of-mollehoj.dk, så har vi en sik-
ker og billigere måde at kommunikere med alle medlem-

merne på 

Med sommerlig hilsen  

Jan Rasmussen/formand. 

____________________________________________ 

Juuubbbiiiii 

Så er vores hjemmeside endelig oppe at køre. Og vores OF 

Møllehøj Informations blad er blevet sat ind på denne side. 

Du kan læse bladet fremover på siden og ved at indtaste din 
mail, kan du modtage en mail, når der er nyheder. 

Se siden her: of-mollehoj.dk 

Til dem der ikke har pc, vil der være 

trykte eksemplarer af bladet i kassen  

ved Foreningshuset 
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Service Info 

Mandag hentes der husholdningsaffald i Fritidshaven, Kal-
leruphaven og Mosehaven. 
Tirsdag hentes der husholdningsaffald i Agerhaven. 

 
Støj 

Motordrevne redskaber må kun benyttes på hverdage kl. 8-
20, søn og helligdage 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 Be-
styrelsen og få en skriftlig tilladelse. 

Musik skal holdes på et niveau, der ikke kan genere de om-
kringboende. 
 

Trampoliner 
Det er rigtig hyggeligt med trampoliner i haven og børnene 
(og voksne) elsker dem. Men tænk lige over de gener det kan 

give for din nabo. Så vidt det er muligt kan man placere 
trampolinen ud til fællesarealet eller en brandvej. Eller 

prøve at dæmpe støjen med skrig/råben og evt. gråd. Tag 
hensyn til din nabo. Tak 
 

Hund/kat 
Alle hunde skal registreres i Foreningshuset med foto. 

Uden for parcel skal alle hunde føres i snor. 
Kamp- og muskelhunde anskaffet efter 10. april 2008 er 
IKKE tilladt i Møllehøj, og 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.  

 
 
 
Katte skal holdes inden for egen 
have. 
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Nyttige informationer  

Leje af OF Møllehøjs lade 
 

Medlemmer af 

OF Møllehøj har mulig-
hed for,  
at leje Laden  

med borde og stole. 
 
Hvis du vil leje: 

 
Henvend dig i  

foreningshuset i  
åbningstiden 
 

Laden inkl. borde/stole 
1000 kr. 

Depositum 500 kr. 
Stol pr. stk. 5 kr. 
Bord pr. stk. 10 kr. 

Borde findes i 2 størrel-
ser  
70 x 160 cm og 70 x 

180 cm 
Borde og stole kan lejes 

til ex. havefest hos dig 
selv. Leveres på dit  
have nr. 

 
 
 
 
 

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 fe-
sten, 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 eje-
ren af leje igen, inden for en 24 måne-
ders periode.  

• Dørene SKAL holdes LUKKET af hen-
syn til de omkringboende. 

 • Der må IKKE parkeres langs med La-
den eller på p-plads ved Laden. 

 • Der må parkeres langs volden ud 
mod Kallerupvej.  

• Ved manglende eller utilstrækkelig 
rengøring og stand af Laden/Tel-
tet/Stole/Borde, tilbagebetales deposi-
tum ikke. 
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Genbrugsstationen Vega  
 

 Høje Taastrup Åbningstider: Alle ugens dage kl. 10:00-
18:00. Lukkedage: den 24., 25., 26., 31. dec. samt 1. jan. 

Adresse: Lervangen 1-3, 2630 Taastrup  

Vega modtager alt affald. Dog ikke madaffald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgrabningspladser/grenpladser 
 

er KUN til komposterbart affald!  
Ingen sække, brædder eller andet affald på  
Opgrabningspladserne. 

Husholdnings affald er heller ikke tilladt.  
Husk det           tiltrækker rotter. 

 

 

Gode ideer modtages 
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Desværre kom der ingen ønsker eller ideer til hvad 
"hestefolden" kan bruges til.  

 
Men vi gir jer lige en måned mere, til at tænke over hvad 

folden kan bruges til. 
 
 

Kom bare med alle jeres gode ideer. Send dem til  
redaktion@of-mollehoj.dk, som vi kan tage dem med til næ-
ste bestyrelsesmøde. 
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Nabohjælp virker, når vi står sammen.  

Jo flere vi er, jo større er risikoen for  
at tyven opdages.  

Du kan hjælpe både dig selv og 
dine naboer ved at udbrede  
Nabohjælp i dit nabolag.  

Tyven sonderer det område,  
han planlægger at bryde ind i.  
Hvis tyven bliver hilst på,  

fordufter han hurtigt -  
nu kan han blive genkendt og 

han ved, at der er øjne i området.  
Derfor, jo flere vi står sammen 
 jo bedre er dit eget hjem sikret.  

 

                          Download app'en 

   Nabohjælp app´en gør det nemt 

   for jer at holde øje med hinandens 

   huse, når i er på ferie                          

                            

Det er ikke altid dem, der bor lige ved siden af, du taler mest med. Derfor   væl-

ger man selv dem, som du vil nabohjælpe med. 

 

 Download til iOS elle Download til Android 

 

www.trygfonden.dk/viden-og- materialer/apps/nabohjaelp 

                                                              Nabohjælp 
                  

 

                             Fra Det kriminalpræventive Råd & Trygfonden 

https://itunes.apple.com/dk/app/nabohj%C3%A6lp/id579616957?l=da&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dkr.app&hl=da
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Aktiviteter i festudvalget  
2018/2019 

 
  6. maj  Loppemarked/bytte plante dag 

 

  3. juni  Banko 

 

23. juni  Sankt Hans Fest   

 

25. august   Ladefest 

 

  9. september Loppemarked 

 

23. september Banko 

 

  9. december Juletræsfest 

 

  2. marts 2019 Fastelavnsfest 

 

 

Har vi nogle friske og positive Mølle folk, der kunne 

tænke sig at være med i vores fest udvalg, kunne det 

være dejligt. 

 

 

Vi kan altid bruge nogle ekstra hænder. 

Meld jer gerne til: Lone Falkenberg tlf/sms 23 63 25 00 
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Den STORE havekonkurrence 
 

Der er tilmeldt 4 haver til vores Store Have  
konkurrence. Vinderen findes i august måned, 

hvor vi inspicere haverne.  
Deltagerne får et brev 

i forvejen - så tjek postkassen. 
Vi håber selvfølgelig, at i er hjemme, 
når vi kommer forbi.  

 
Dommerne er Maria, Bodil (redaktørerne)  
og Pernille (næst formand) 

 
Der vil bl.a. blive kigget på hyggen, stil, trimmet, 

særprægethed og små hjemmelavet nips/ting. Vi kigger ikke 
på græsplænen, da vi har haft en mega tørke i år, så alle 

har vist en sveden græsplæne 😉 

 

Der er en fin præmie på højkant til dette års vinder af  
Møllehøjs smukkeste have år 2018. Og hvem vil ikke gerne  

vinde så fin en pris. 

  
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3pNLBjvLbAhUM6KQKHdwiALMQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-3336148/&psig=AOvVaw0Mq1hSEPWNfzQ6Kc8HnEyw&ust=1530129405637031
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Skønne Sommerferiebilleder 
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Kære Medlem i Møllehøj 
 

Her på denne side kunne dit, 
positive indlæg være trykt, 
redaktionen vil være henrykt for 
at få indlæg til bladet. 
 
Deadline / sidste mulighed for 
indsendelse af indlæg er den 15. i 
måneden før bladets udgivelse 

 
 

Redaktionen vil være mere end lykkelig for at modtage 
lige netop dit indlæg. 
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Tusind tak 
Mange tak til Carl (kasseren), som har slebet, malet og 

repareret vingerne på møllen. Nu fremstår den igen 

rigtig flot.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minigolf/petanque 
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Har du lyst til at spille mini golf/petanque så kom frisk. Vi 
spiller hver onsdag kl. 18. 
 

Hvis du skal holde fødselsdag eller have gæster, så har 
Møllehøj en fin mini golf bane, som I kan låne kvit og frit. 

Banen ligger ved det grønne område ved Agerhaven. 
Da der er borde og bænke ved banerne, kan i medbringe 
mad og drikkevare. 

 
Lånekupon 

 

Navn: 
 

 
Have adr.: 

 

 
 

Alle Mølleboere har mulighed for at benytte mini golf 

banerne ved, at låne golf køller, bolde ect. 
Redskaberne hentes i Agerhaven 57 ved hoveddøren. De 
sættes selvfølgelig tilbage efter brug. 

 


