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OF MØLLEHØJS LOKALBESTYRELSE 

Formand   Ditte Schultz 

Næstformand   Sune Pedersen  

Kasserer   Carl Brenbak  

Bestyrelsesmedlem  Preben Jørgensen  

Bestyrelsesmedlem  Thomas Bülow Skouborg  

Bestyrelsessuppleant  Jacob P. Hansen 

Bestyrelsessuppleant  Jan Rasmussen 
 
Bilags kontrollant  Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant Bent Christensen 
 

Redaktør  Bestyrelsen 

Ansvarshavende Formanden 

Blad udvalg  Bestyrelsen  

 

OF Møllehøjs kontortid/åbningstider: 

Fra 1. april - 30. september: 

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: of.mollehoj@gmail.com  

Hjemmeside: www.of-mollehoj.dk  

 

Indlæg til bladet 

Sendes til mail: redaktion@of-mollehoj.dk 
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:redaktion@of-mollehoj.dk
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Formandens indlæg 
 

Ja, endnu et surt opstød herfra, men det er simpelthen utroligt !!!!!  
 

Bestyrelsen er i gang med områdevandring. Og år efter år er det de samme 

parceller der skal have seddel og brev tilsendt om de ting de formodes, at tage 

hånd om.  
 

Hvorfor ? Gider man ikke ? – er man for doven ? – eller bare ligeglad med sine 

omgivelser ? 
 

Den tid bestyrelsen bruger på denne tilbagevendende  opgave ville det være 

rart, at kunne bruge på nogle af alle de andre presserende ting. 
 

Det kunne være så rart, hvis man som parcelejer satte sig ind i hvad vores or-

densregler siger omkring pasning på og udenfor sin parcel !  
 

 Hækken  er for høj og/eller bred 

 Græsset er ikke klippet inde på parcellen 

 Området uden for parcellen (indtil 2 meter) er velholdt. 

 Trailere holdes inden for parcellen 

 Biler holdes uden for parcellen 

 Parcellen fremstår uden rod og ragelse 
 

Bestyrelsen har allerede bestilt gartner til de parceller der er rigtig slemme.  
 

Med venlig hilsen 
Ditte Schultz 
Formand 
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LOPPEMARKED 
 
Vi har igen i år fornøjelsen af, at holde Loppemarked i Laden, 
Kallerupvej 43 
 

LØRDAG D. 1. AUG.  kl. 10.00 – 13.00 
 

Ønsker du en gratis stand så skynd dig 
 

Har du ryddet op i gemmerne er dette en hyggelig måde, at 
komme af med tingene.  
 
Der vil være mulighed for, at stille sin bod op dagen før kl. 
18.00 – 18.30 
 
Vi håber på stort fremmøde, til dette hyggelige arrangement 
 
Stadeplads tildeles efter først til mølle princippet. 
Kontakt tlf. 2252 0878 tirsdage kl. 18.00 - 20.00 eller via 
mail: 
of.mollehoj@gmail.com 

 
 

Vel mødt  
Bestyrelsen 

 
 

 

mailto:of.mollehoj@gmail.com
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Info fra bestyrelsen 
 

Bestyrelsen har modtaget orientering om at der i området færdes en sort bil 

med udlændinge. Bilen er set flere steder i området.   

 

Desværre har flere parceller fået stjålet ting på deres grund.  

 

Senest har en parcel i Fritidshaven fået tømt sin varevogn for værktøj. Sagerne 

er meldt til politiet 

 

Skulle du se en bil der triller langsomt, eller personer du ikke tidligere har set i 

området, kan du med fordel spørge, om der er noget du kan hjælpe med. For-

håbentlig vil det være helt reelle personer, der bare har svært ved at finde en 

bestemt parcel. 

 

Beklageligvis har bestyrelsen også fået henledt opmærksomheden på enkelte 

parceller, der er i besiddelse af hunde de ikke kan styre. Det er faktisk så slemt, 

at folk ikke kan bevæge sig forbi parcellerne uden risiko for at blive angrebet.  

 

Håber de pågældende ejere er klar over den potientielle farer sådan en hund  

udgør. Tænk hvis posten, skorstenfejer eller indsamler til f.eks Røde Kors 

bevæger sig ind på parcellen ! Træf de foranstaltninger der er påkrævet for at 

ingen kommer til skade………….. Desuden er de pågældende hunde 

overhovedet ikke registreret og bestyrelsen har en forventning om at de 

pågældende parceller får bragt dette iorden med det samme.  

 

 

Reklame 

Bag rensningsanlægget i Kalleruphaven 

er der gratis adgang til Fløng Hundeskov – både for 

kommunens borgere og vores gæster 
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Renovering af legepladser 
 

De seneste uger har de 2 legepladser i Møllehøj gennemgået et eftersyn og en 

tiltrængt renovering. 

 

Samtidig har bestyrelsen valgt, at få legepladserne malet i lidt muntre farver 

for, at tiltrække børn til at anvende legeredskaberne noget mere. 
 

 
 

Desværre er der nogle der har syntes, at legepladsen på det grønne område i 

mellem Mosehaven og Fritidshaven skulle udsættes for en voldsom omgang 

hærværk. Udbedring af de påførte skader er alle parceller solidarisk med til, at 

betale, så hvis du har viden om, hvem der har forvoldt hærværket, kunne du 

passende opfordre de personerne til, at betale de kr. 6.000,- det var nemlig det 

reparationen kostede.  
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Meddelelser fra Kassereren 
 
Et hjertesuk er et suk – ja hvad, er et hjertesuk egentlig– i mine unge dage blev 
man tit forelsket – men pludselig så man den udkårne skridte fronten af sam-
men med en anden! Her kom der lige et hjertesuk! 
 
Men der er et helt land fyldt med mulige udkårne. 
 
Her ude i Møllehøjs dejlige område får kassereren mange dybe hjertesuk, men 
det er ikke fordi det er den udkårne der svigter – men nærmere ligegyldighe-
der fra medlemmernes side overfor bestyrelsen, eller måske mest overfor kas-
sereren Se dette var et Hjertesuk. 
 
Ligegyldighederne består for det meste af: 

 Manglende pasning af parcellerne. 

 Manglende aflevering af vandaflæsningen. 

 Manglende betalinger af de udsendte fakturaer for vand. 

 For sent indbetaling af de udsendte fakturaer. 

 Adresseændring uden meddelelse til foreningen 

 Arbejde plus udgifter til rykkerskrivelser. 
 
Kassereren har lige sendt 70 check af sted med tilgodehavende aconto vand til 
medlemmerne – de er allerede begyndt at komme retur – med bemærkningen 
”ubekendt på adressen” eller ”andet navn på postkassen” 
 
Kassereren håber, igen i år, at medlemmer der skal have aconto vand retur – 
vil aflevere deres NEM konto til kassereren. 
 
Hvis dette hjertesuk bliver efterkommet – vil livet være nemmere for både den 
nuværende og kommende kasserer. 
 
 

Reklame 
Fritidshaven 42 har ca. 20 M2 meter herregårds sten der skal sælges byttes 

eller ::::::::::::::::::::::::: 
 

Prøv at ringe 3161 8875 
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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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Petanque og Minigolf 
 
Sæsonen er nu i gang på banerne  

 
 

I sæsonen spilles der om onsdagen, 
sommeren igennem bliver. (dog aflyses i 
tilfælde af regn) Grillen tændes kl. 17:30, 
hvor man griller medbragt kød og pølser.  
 
Derefter går man over til den mere ”al-
vorlige” del.  

 
Nemlig indbyrdes konkurrencer i både minigolf og petanque.  
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt. Velkommen til  
 
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. kølle, findes på side 16 sammen med 
et kort over placeringen af Minigolf & Petanque banerne 

 
 

Reklame 
 

anderssontraefaelding@gmail.com 
 

Hvis dine træer er blevet for høje 
 

Reklame 

Hvepse & myrer Bekæmpes 
 

4283 3433 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://product-images.imshopping.com/nimblebuy/aarhus-minigolf-aarhus-220315-2115692-regular.jpg&imgrefurl=http://www.sweetdeal.dk/m/deal/aarhus/aarhus-minigolf-aarhus-220315&h=335&w=610&tbnid=Or5JK0VlNcYCNM:&zoom=1&docid=KT96AxSwUTYXuM&ei=S8kvVdCcOujcywPY0YCABw&tbm=isch&ved=0CCUQMygdMB04rAI
mailto:anderssontraefaelding@gmail.com
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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. 

 
 

Pris for leje (2014-priser): 

 

Laden inkl. borde/stole 800,- 

Depositum                  200,-  

Stol pr. stk.                     5,- 

Bord pr. stk.                   10,- 
Borde findes i 2 størrelser 70 x 160 cm 

og 70 x 180 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrugsstationen – 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 

 

Opgrabningspladser 
Opgrabningspladserne er KUN til komposterbart affald! 

Alt andet affald vil ikke blive fjernet. 

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

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

Benyt venligst Høje-Taastrup genbrugsstation! 

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 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, in-
den for en 24 måneders periode.  

 Dørene SKAL holdes LUKKET af hensyn til de om-
kringboende. 

 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. 

 

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): 

2015: uge 43 – 2016 uge 2 – uge 9 (henholdsvis mandag eller tirsdag). 

 

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 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 og bør neutraliseres. 
 

Betaling af vandforbrug  
Send dit bank reg. nr. og bankkonto nr. til OF Møllehøjs kasserer, på en af ne-

denstående måder, da du ellers vil blive trukket 20,- kr. (2015-pris) + porto hvis 

du skal have penge tilbage (ved hver checkudskrivning). 

 Via mail: kasserer@of-mollehoj.dk  

 Afleveres i postkassen ved Foreningshuset eller Laden. 

Hastighedsgrænser i området 
Fartgrænsen på vores veje er max 15 km/t. Alle bedes respektere dette – også 

gæster til området. For høj fart kan give anledning til ulykker.  

 

mailto:kasserer@of-mollehoj.dk
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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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