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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 Vakant 
Bestyrelsessuppleant Vakant 

 
Bilags kontrollant Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant Bent Christensen 

 
Redaktør Maria Thestrup 

(Til og med september udgaven) 
Ansvarshavende Formanden 
Blad udvalg Bestyrelsen 

 
OF Møllehøjs kontortid/åbningstider: 
Fra 1. april - 30. september: 
Anden & fjerde 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 

Næste blad april 2019 

Indlæg til bladet sendes til bestyrelsen. 

mailto:kasserer@of-mollehoj.dk
mailto:bestyrelse@of-mollehoj.dk
http://www.of-mollehoj.dk/
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Service Info 
Mandag hentes der skrald i Fritidshaven, Kalleruphaven og 
Mosehaven. 
Tirsdag hentes der skrald 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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Formandens klumme 
 

Kære medlemmer, 
 

Så fik vi regn – og nu må der grilles igen. 😊😊 
 

Vi har nu fået tømt vores grenpladser, det var dyrt og jeg må 
anmode medlemmerne om at dem der kan køre til Vega også 
gør det, ellers må vi forhøje kontingentet og det kan ingen vel 
have interesse i. 

 
Bestyrelsen har været på første områdevandring og der er 
som sædvanlig nogen der er lidt bagefter med hækklipnin- 
gen og vedligehold omkring parcellen. 
HUSK! Du skal slå græs og beskære 2,5 m fra skel. 

 
Ift. vejene, så har det været svært at komme i kontakt med 
de valgte medlemmer af vejudvalget. Så nu bestyrelsen kon- 
taktet det firma der har lagt den belægning, som vi har i  
dag og bedt om en pris på udbedring af de skader der er op- 
stået. 
Vi har endvidere besluttet at forstærke de cementrør der 
står, og derved gøre det lidt mere besværligt at køre for 
stærkt gennem vores område. 

 
Ja og så går sommeren på hæld og sæsonen slutter snart 
men husk bankospil / loppemarked / julefest. 

 
Jan Rasmussen / Formand 
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Information fra kassereren 
Kassereren skriver til medlemmerne – at han stadigvæk 
mangler bankkonti fra nogle medlemmer, så han kan tilba- 
gebetale aconto vand. 

 
Ikke tilbagebetalt aconto vand i år bliver overført til næste 
regnskabsår – det betyder at dem der ikke har indsendt en 
bankkonto får beløbet overført til næste vandregnskabsår. 

 
Kassereren vil gerne modtage mailadresser fra beboerne – så 
medlemmerne kan spare porto (portoen betales af 
kontingentet). 

 
Kassereren er også interesseret i medlemmernes folkeregi- 
ster adresse. 
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Bestyrelsen får en del breve retur med postvæsnets 
stempel: 

 
UBEKENDT PÅ ADRESSEN 

 
Dette stempel kan fremkomme på forskellige måder: 
•Medlemmet er flyttet – har meldt flytning på nettet – men 
ikke underrettet Møllehøjs bestyrelse. 
•Medlemmet har ikke navn på postkassen. 
•Medlemmet er bare flyttet – og har ikke opgivet en ny 
adresse. 

 
Et sådan returneret brev – (bestyrelsen får en del tilbage ef- 
ter hver udsendelse) 

 
Har kassereren tilladt sig at aflevere i modtagerens 
postkasse – han har derefter modtaget en ikke særlig 
kultiveret opringning – sproget der blev brugt - har 
vedkommende ikke lært i folkeskolen, kassereren meddelte 
medlemmet at det sprog ville han ikke finde sig i. 
Han  afsluttede  samtalen ved at sige: jeg siger pænt farvel og 
slukker min telefon. 

 

Derefter kom der en SMS med teksten: ordret! 
 

Din lille fnatmide du skal aldrig vise dig over hos mig mere, 
Fuck er du bare en klaphat. 

 
Teksten er skrevet ordret af. 

 
 

Med glæde i både stemme og hjerte 

Carl Brenbak 
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Redaktionen skriver 
 

Kære Naboer, 
 

Sikke en dejlig sommer vi har haft - Og hvor har vi nydt det 😊😊 
Desværre er det gået lidt ud over haverne. 
Heldigvis har humøret været højt hele vejen rundt og det har væ- 
ret dejligt at hilse på jer alle over hækken. 

 
Igen i år har der været et brag af Petanqueaftner, der sluttede 
med en stor sæsonturnering her medio august. 
Vi vil forsat anbefale alle at deltage i aftenerne næste år. 
Hvis man ikke er den store Petanque-Haj, så er der aftensmad in- 
den – Medbring selv mad til grill. Det er en god måde at komme 
hinanden nært og lære nogle seje Mølleboer rigtig godt at kende. 

 
Bodil og Maria har valgt at stoppe på bladet, og har også begge 
valgt at fratræde vores post som henholdsvis suppleant/ fest- 
udvalg og 1. suppleant. Bodil er blevet ekskluderet fra bestyrel- 
sen, og Maria har selv valgt at fratræde sin post. 
Det har været et spændende 2018, og vi er begge rigtig glade for  
at have været med i bestyrelsen og på bladet. 

 

NYT FLAG 
Vores flag der hænger og flagre i vinden, når man kommer ind i 
vores fine område, er en dejlig velkomst og et smukt syn. 

 
Desværre er flagene falmet i solens stråler. Vi skal i den sammen- 
hæng have købt nogle nye. 
Vi ønsker at følge med tiden, så hvis nogen har en fantastisk ide/ 
tegning over, hvordan vores nye Møllehøj flag kan/skal se ud, så 
send det til Bestyrelsen 😊😊 

 

De bedste hilsner 
Redaktionen 
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Digitalisering af fritidshusenes 
oplysninger 

 
Grundet de nye GDPR regler (persondataloven), har det væ- 
ret en nødvendighed, at digitaliserer alle O.F. Møllehøjs op- 
lysninger. 
Det vil sige at Bestyrelsen manuelt har indtastet alle de op- 
lysninger, der har måtte være på den enkelte grund, og lagt 
det ind på et sikret drev på computeren. 

 
Bestyrelsen har knoklet i 14 dage og var derved den anden 
afdeling ud af hele Omegnens Fritidshaveforening, til at di- 
gitalisere alle vores informationer. (Og det er med det i 
mente, at den afdeling der blev først færdig, var 
testafdelingen). 
Stor ros til Bestyrelsen for det flotte arbejde. 
Alle papirer er forsvarlig destrueret. 

 

OBS! Nu er vores hjemmeside endelig helt oppe at køre efter den 
var blevet hacket. Dvs. at bladet ikke omdeles mere, men kan 
findes her eller i Postkassen ved vores foreningshus. 
Det kostede i alt 8000 kr. at få lavet hjemmesiden. 
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Haveaffald 
 

Vi har endnu engang fået fjernet et stort læs grøntaffald, 
ved de store haveaffaldsbunker/grenpladser, vi har rundt 
om i foreningen. 
Der er i alt blevet fjernet 79,14 ton, hvilket svarer til 18 læs. 
Det har i alt kostet os 56.507,50 kr. 

 

Hvis du har bil, så husk at kør på Vega med dit haveaffald. 
Hvis ikke så spørg din nabo, når de alligevel skal derop 😉😉 

 
Det sparer os alle en masse penge!! 

 
Prisen for afhentning var inklusiv usorteret affald. Man må 
ikke smide andet end haveaffald på de store grenpladser! 
Der er sat et fint skilt op, som kan ses på billedet. 
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O.F. MØLLEHØJ 
HAVEKONKURRENCE 

Vi har nu afholdt havekonkurrencen i O.F. Møllehøj. Sikke 
nogle smukke haver, der var blevet tilmeldt konkurrencen! 

 
Haveudvalget tog ud en søndag og besøgte  alle  de  haver 
som var tilmeldt. Vi fik en god snak med alle beboerne. Tu- 
sind tak for alles gæstfrihed og imødekommenhed. 

 
Der var især to haver, der stod særligt ud. Derfor havde ha- 
veudvalget besluttet at give en 1. præmie og en 2. præmie. 

 
Vinderne blev Søren & Inge (Kalleruphaven Nr. 1). Haven 
vandt for sit helt unikke japansk inspirerede udtryk. Haven 
var eventyrlig at gå rundt i, med mange små stier og hem- 
melige hjørner. Der er utrolig mange specielle planter og 
træer, der passer perfekt til det japanske udtryk. 

 
2. præmien gik til Henry & Vera (Kalleruphaven Nr. 59). De- 
res have udskilte  sig  især  på  den  omhyggelighed  man 
kunne se, var lagt i haven. Der var smukke blomster i alle 
verdens farver og flotte skulpturer lanterner og lign. I hele 
haven. Man følte hurtigt at man hele tiden kunne finde nye 
ting, man ikke havde set før. 
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VINDEREN AF 
HAVEKONKURRENCEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PRÆMIEN I 
HAVEKONKURRENCEN 
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Ladefesten 
 

Vi var ca. 65 festlige mennesker til Ladefesten. 
Vi fik en lækker buffet fra Kokken og jomfruen. 

 
Bodil havde bagt et par lækre æble- 
kager med creme fraiche  til.  Så  vi 
var alle godt mætte. Så var det tid til 
lotteri og der var masser af flinke 
forretnings folk fra Hedehusene by 
der havde sponsoreret store og små 
gaver. Tusind tak for det 😊😊 
Der blev danset stoledans. Det var 
lidt svært at få folk til at melde sig, 
men da de endelig var kommet op, 
gik de virkelig op i det. 

 
Der blev ikke danset meget, men snakken gik lystigt ved 
bordene og folk var gode til at rykke sammen og komme 
hinanden ved. 
Tusind tak for en rigtig dejlig aften. 

 

Venlig hilsen 
Festudvalget 

TUSIND TAK 
Til alle sponsorerne til lotteriet i forbindelse med vores ladefest. 

Skjold Burne Indian Aroma Cykelshoppen 
Pub 40 Bollinis Byens Bager 
Frisør Rita Home AI Bank 
Frisør Musa Bittens Blomster Klausen Dyrehandel 

 Lone  
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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. 
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Kære medlemmer 

 
Områdets renovation arbejder Jan Jensen opfordrer 
hermed medlemmerne til at binde forsvarligt for deres 
affaldspose – hvis posen ikke er bundet forsvarligt – 
det vil sige – at hvis snoren falder af – eller posen ikke 
er bundet så fjerner han ikke posen/sækken. 
 
Brug meget gerne strips – de holder. 
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