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OF MØLLEHØJS LOKALBESTYRELSE 
Formand   Thomas Bülow Skouborg 
Næstformand  Lone Falkenberg  
Kasserer   Carl Brenbak kasserer@of-mollehoj.dk  
Bestyrelsesmedlem  Preben Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem  Thomas Blem Grundahl 
Bestyrelsessuppleant  Jacob P. Hansen 
Bestyrelsessuppleant  Jan Rasmussen 
 
Bilags kontrollant   Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant Bent Christensen 

 
Redaktør Carl Brenbak – redaktion@of-mollehoj.dk 
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: bestyrelse@of-mollehoj.dk 
 
Hjemmeside: www.of-mollehoj.dk  
 
Indlæg til bladet 
Sendes til mail: redaktion@of-mollehoj.dk 
Senest den 15. måneden.  
 
Meget gerne digitalt 

mailto:bestyrelse@of-mollehoj.dk
http://www.of-mollehoj.dk/
mailto:redaktion@of-mollehoj.dk
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Næstformanden har ordet 

 

Jeg har fået den fornøjelse at beskrive mig selv. 

Mit navn er Lone Falkenberg, er gift med Bruno, og lige 

fyldt 60 år. 

Jeg købte min have i 1996, da jeg altid havde en drøm, om 

at eje en kolonihave. 

Jeg er opvokset i Sydhavnen, og gik på Baunehøj skole, ef-

ter skolen blev jeg bogbinderassistent, indtil jeg, som 23 

årig fik min søn. Efter barslen blev jeg ejendomsfunktio-

nær, og har været det lige siden, hvor jeg beskæftiger mig 

en stor del af tiden med personlig service, og vedligehold af 

grønne områder. Jeg har altid interesseret mig, for det poli-

tiske, og blev derfor hurtigt valgt som fællestillidskvinde.  

Derudover er jeg medlem af socialdemokratiet i Høje Tå-

strup, og er aktiv i vores baggrundsgruppe Plan, miljø og 

teknik. Der har vi bl. andet slået et slag for, at vi kan få cy-

kelsti ud til vores haver. Den kommer på et tidspunkt, 

Jeg deltager også i vores petanque aftner onsdage i som-

merperioden, hvor vi har nogle hyggelige aftner. 

Nu er jeg så kommet ind i bestyrelsen igen, og det er dejligt 

at føle, at der er en stor positivitet i vores forening.  

 

 

 
Hastigheden i området, er ikke 20 Km/t  
 

Fartgrænsen på vore nye veje er stadig max 15 km/t. 
Alle bedes respektere dette – også gæster til områ-
det. For høj fart kan give anledning til ulykker.  
 

.  
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Båltale Skt. Hans 
Jeg er glad for, at flere af jer har valgt at komme nogle få timer til 
hyggeligt samvær her på Møllehøjen. 
Det er især dejligt at se så mange glade ansigter og skønne børn.  
 
Festudvalget spurgte mig om jeg ville holde en tale fordi de me-
ner at det er mere relevant og interessant for os alle sammen og 
det er jeg jo glad for. 
 
Vi i den nuværende bestyrelse i Møllehøj gør rigtig meget ud af 
demokrati og frivillighed i Møllehøj og i Hovedforeningen. 

Vi mener at de to ting, frivillighed og demokrati, kan gå hånd i 
hånd og være med til at styrke vores gode fællesskab. 
 
Hvordan det? 
Demokrati er en vigtig grundpille i vores samfund. Hele vores 
hverdag er en stor buket af muligheder og tilbud, som vi selv kan 
få indflydelse på, hvis vi deltager i demokratiet. 
Man kan selvfølgelig også lade være, men så er det de andre, der 
bestemmer og man har ikke selv indflydelse, hvilket jo er ærger-
ligt. 
Det gælder også i Møllehøj. I Møllehøj vil jeg faktisk sige at mu-
lighederne er meget store for at få indflydelse. 
Vi kan bruge vores demokrati og fællesskab på mange måder 

 Det kan være at nogen ønsker sig en ny legeplads 

 En ide om nye veje 

 Et ønske om at få flere fester og flere sociale aktiviteter. 
Jeg og bestyrelsen ønsker også, at alle I har lyst til at være med. 
Det håber vi i hvert fald. Ellers igen, må dem der ikke vil være 
med acceptere de demokratiske beslutninger som der træffes af 

hvad enten det er i udvalg, generalforsamlingen eller af bestyrel-
sen. Simpelthen fordi de beslutninger som træffes, oftest er til 
gavn for de fleste i fællesskabet. 
 
Frivillige og bestyrelsen i Møllehøj er ikke lønnede. Det er noget 
vi gør i vores fritid og vi gør det fordi vi ønsker at gøre en forskel 
for området og for at forbedre vores forening. Vi ser muligheder i 
vores område og ønsker friske initiativer. Hvis der er medlemmer 
der mener at de også vil gøre en forskel er man meget velkom-
men til at stille op til enten udvalg eller bestyrelse eller bringe 
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forslaget på en generalforsamling. Vi skal alle følge de demokrati-
ske spilleregler. 
 
Pas på med negativitet og brok. Ligesom den gode stemning 
smitter af på hinanden sådan kan den dårlige også smitte. Hvis 
vi ønsker en god stemning til festen så starter det hos os selv.  
Jeg havde engang en chef som sagde, der er en ting vi skal hu-
ske at når vi anklager nogen for noget, og det er at starte med én 
selv. Har jeg selv gjort noget for at gøre det anderledes? 
Det er lige som når du peger på andre, så er der 3 fingre der pe-
ger tilbage.  

 
Meget kan løse sig ved god kommunikation. Bl.a. derfor har vi 
fået lavet vores egen facebook-gruppe hvor det er muligt at dele 
billeder, fortælle gode historier eller komme med et spørgsmål, 
som forhåbentlig andre medlemmer kan svare på. 
 
Derudover vil jeg komme med en opfordring til at stille op til 
nogle af vores udvalg. Ud over den indflydelse man får på tingene 
ved at være frivillig, er det også en måde at lære nye mennesker 
at kende på. Vi ønsker at gøre noget ud af det sociale ved at være 
frivillig ved at invitere til middage og brunch. Det skal være hyg-
geligt og sjovt at være frivillig i Møllehøj. 
Lige nu mangler vi frivillige til vores grønt udvalg, redaktionsud-
valg og fest udvalg. Så kom glad og kom frisk! 
 
Lige lidt praktisk information om de tiltag som jeg håber I vil 
bakke op omkring: 

 Fodbold om søndagen kl. 14 ved den lille bane ved Fritids-
haven. Dette blev faktisk startet af et medlem. 

 Familiedage på minigolfbanerne for børn og bedsteforæl-
dre se nærmere info i bladet. 

 Der kommer 3 nye flagstænger i området. 

 Der bliver afholdt loppemarked i laden se også bladet 
(skrevet af vores dygtige redaktør) 

 
Tak til medlemmerne for at tage godt i mod de nye veje og chika-
ner. Hastigheden er fortsat 15 km/t på de nye veje. 
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For alle de nye medlemmer vil jeg opfordre jer at sætte jer godt 
ind i reglerne for området og deltag i fællesskabet gennem ud-
valg. Husk det er en FORENING du har meldt dig i, med det fæl-
lesskab der følger med. 
 
Til de medlemmer som har været her i mange år vil jeg opfordre 
til at indlemme de nye i fællesskabet og få dem til at føle sig vel-
komne. Husk at en ny nabo er en ven du ikke har mødt endnu. 
 
Tak til bestyrelsen for den flotte indsats I har ydet indtil videre. I 
gør det rigtig godt og tak for jeres opbakning. 

 
Og her til sidst vil jeg gerne sige en STOR tak til festudvalget og 
deres hjælpere for det har ikke været nemt for dem. De har vir-
kelig knoklet for at få dette op at stå. Da klokken var 12 i dag var 
der kun en bar græsplæne og 2 festudvalgsmedlemmer. 
 
Håber at I alle får en fantastisk sankt hans og fantastisk som-
mersæson i Møllehøj. 
 
Thomas Bülow Skouborg 
Lokalformand 
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Familiedag på Minigolf banen 
 
Lørdag den 13. august 2016 
Kl. 13:30 afholdes der familiedag. 
 
Vi forestiller at I børnene tager de-
res forældre & bedsteforældre med 
til en hyggedag med spil, leg og 
hyggeligt snak. 
 
Der serveres kaffe, the eller cacao-
mælk, samt sandwich og kage. 
 
Der bliver mulighed for at, købe øl, 
vand, frugt, slik og chips. 
Der bliver endvidere mulighed for, 
at børnene kan erhverve en præmie 
for vundet spil. 
 
I tilfælde af dagsregn bliver det af-
lyst. 
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2 Dødsfald i vores midte 
 
To store koryfæer har forladt os. 

 
Kate Christensen 82 år 

 
Møllehøjs kasserer i 2 perioder fra 1999 – 2003 
Kate var kasserer dengang der var meget papirarbejde. 

Den daværende bestyrelse havde ikke investeret i et elek-
tronisk regnskabsprogram så datidens kasserer måtte ty til 
brugen af pen og blæk – bestyrelsen prøver på denne måde 

at sige tak for store frivillige arbejde, der blev udført med 
stor akkuratesse og nidkærhed. 

 
Møllehøj kondolerer 
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Datidens Julemand. 
Olav Christensen 82 år 
 

Fritidshaven i Møllehøj er afgået ved døden. Vi kondolere og 
vores tanker går til Birte, Søren, Dorte og børnebørn i 

denne svære tid. 
Olav var en af pionererne i Møllehøj både i bestyrelsesarbej-
det og han var en af foregangsmændene i opbygning af det 

sociale netværk der blev skabt i Møllehøj. 
Havde du gang i noget nyt så var Olav en af de første der 

skulle se hvad det gik ud på, han var altid parat med gode 
råd og hjælp! Vi er mange der har nydt godt af disse råd og 
hans Hjælpsomme hænder  

Senest lavede vi den første ”familiedag på minigolfbanen” 
og selvfølgelig skulle Olav ned for at se hvad det nu var for 
noget. 

Se indlæg på facebookgruppen 
 

 
 
Når de mørke lune sommeraftner igen kommer tilbage – så 

se op mod stjernehimlen og prøv at finde disse to nye stjer-

ner, der vil lyse og se på det de var med til at skabe i Mølle-

høj. 

Redaktionen. 
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Kommende oplevelser (det hedder EVENTS på udenlandsk)  
 

 16. juli Familiedag på minigolfen 

 13. august Familiedag på minigolfen 

 4. september Loppemarked i Laden 
 

 
Samtlige hunde i Møllehøj skal registreres 

 
Alle hunde uanset race og størrelse – skal føres i snor udenfor 
egen parcel. 
 
Skal hunden med ud at køre – skal snoren også monteres på 
hunden – selvom der kun er få meter fra havelågen til bilen. 
 
Attest til registrering kan bestilles telefonisk, eller afhentes i åb-

ningstiden den sidste søndag i måneden. 
 
PS: 
 
Chikanerne eller plantekummerne som de også kan kaldes, bli-
ver til efteråret tilplantet med stedsegrønne planter – men inden 
da, ses det tydeligt, at de bliver brugt som skraldespande!! 
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3. generation – din garanti. 
 
 
 

Da vort firma er flyttet til Hedehusene, vi har gen-
nem 

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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Bestyrelsen har en bøn til alle beboere der modtager Mølle-
høj Information 

 
Bønnen lyder således: 
 
Har din nabo eller genbo ikke et synligt husnummer, samt en 
postkasse der kan nås fra havelågen, vil bestyrelse venligst bede 
dig om at nævne det dem. 
 
Fordelene er at: 
 

 Politi 

 Brandvæsen 

 Ambulancer 

 Hjemmeplejen 

 Taxa 

 Diverse Pakkeleverandører 

 Bestyrelsen ønsker alle haver har et synligt nummer på 
huset. 

 
Det kan også hjælpe gæster med at finde dit hus – i hvert fald 
den første gang de kommer til Møllehøj. 
 
Møllehøj Information bliver kun omdelt til de haver der har en 
hel postkasse der kan nås fra sti eller P-plads 
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For mange år siden forsøgte jeg mig med at inføre en 

”brokkeside” – men der fik jeg godt klø af en dame i 
Kalleruphaven. 
Jeg havde ikke tydeligtgjort hvad jeg mente med siden. 

 
Min mening med siden var dog ikke brok – men 

bemærkninger om hvad rør sig i samfundet. 
 

 Lige nu beklager beboerne sig over den høje fart vore 

nye veje indbyder til. 

 Der er fremsat ønsker om flere chikaner. 

 Nogle ønsker større og bredere chikaner. 

 Flere har påpeget, at chikanerne står forkert – så der 
kan køres meget stærkt 

 Der øffes også over folk med trailere tømmer dem på 
grenpladserne – når man helt gratis kan smutte på 

Vega, Lervangen og aflevere det gratis – senere kan 
man hente det gratis igen, som kompost til haven. 

 Der klages over mange hunde i vores område. 

 Der klages også over mange løse hunde – især på 

højen. 

 Der er bemærkninger om bål i haverne, flere steder. 

 

 Personlig er bestyrelsen ked af, at området ikke er 

velplejet, Men der bliver tilkaldt hjælp udefra. 

 Mange nye beboere i området havde ikke forventet, at 

skulle klippe hæk og slå græs udvendig på haven. Vi 
har jo en havemand – lyder forklaringen. 
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FODBOLD om søndagen klokken 1400 
På ”Stadion” ved Fritidshaven 217 – der er træner på om sønda-
gen – kom og prøv de nye mål 
 
Med venlig hilsen 
Jesper Kapler Hansen 
Træner 
 

 
 
Formanden søger frivillige – blandt andet til sådan nogle sociale 
fornøjelser 
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Kasserer Info. 
Betalingsmidlet check er nedlagt af landets banker.  
Skal du have á conto vand retur har kassereren behov for en 
bankkonto til indbetalingen. 
 

Foreningen modtager igen indbetalinger retur – med meddelelsen 
”konto eksisterer ikke”. 
Har du ikke modtaget dit tilgodehavende som forventet – er du 
måske en dem – prøv at kontakte foreningens flinkeste kasserer. 
 

Hvis du endnu ikke har modtaget din vandopgørelse så henvend 
dig til kassereren og bed om en kopi – det gælder såvel, om du 

skal betale, eller have penge retur. 
 

Der er kommet breve retur – med teksten ”ukendt på adressen” 
Så hvis du er en af dem der ikke har modtaget vandopgørelse, 
bør du kontrollere om navnet på postkassen er let læseligt. 
 

Skulle du i vores elektroniske tidsalder meldt flytning på nettet 
er det kun de offentlige instanser der modtager meddelelsen om 
din nye adresse. 
 

Møllehøj modtager kun din meddelelse om adresseændring – 
hvis du bruger mail – eller papir og blyant 
 

Mange har glemt at betale vandregningen den 15. maj 2016 
Samt første rykker – der er nye opkrævninger på vej. 
 
I særlige tilfælde kan du få din vandopgørelse på mail. 
Hvis du ønsker det kan du sende din mailadresse til: 
 

kasserer@of-mollehoj.dk 
 
Servicemeddelelse: 
 

Har du glemt at indlevere din vandaflæsning – så kontakt kasse-
reren inden sæsonen slutter og få rettet fakturaen. 
 

 
PS: 
Der mangler stadig mange bankkonti før kassereren kan sende 
medlemmernes aconto beløb retur 
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Annonce 

 
Jeg udfører:  

Træfældning, hækkeklipning, beskæring af træer, rodfræsning, flis hug-

ning, og jeg kan også stå til rådighed, angående rådgivning om dit træ, 

hæk eller hvad du ellers har spørgsmål omkring. 

 

Anlægsarbejde klarer vi også da jeg samarbejder med et andet anlægs/ 

gartner firma.  

Jeg er uddannet skov arbejder med speciale inden for træklatring. Og 

har været i Naturstyrelsen i min læretid.  

 

Jeg er ansvarsforsikret hvilket er din sikkerhed som kunde.  

Ring for et uforpligtende tilbud. 

 

Anderssons træ og have pleje 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Andersson 

Mit telefon nummer 29894309 
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Loppemarked i Laden 

 Den 4. september – tidspunkt oplyses senere. 

 

 Der bliver opstilling for lopperne om lørdagen 

 

 Tilmelding kan ske til Alice Voss på tlf. 2847 5760 

 

 Først til Mølle som man siger: 

 

 Der bliver mulighed for, at festudvalget sælger ”læ-

skedrikke” 
 

 

Der er foreløbig tilmeldt følgende effekter foruden de sæd-
vanlige værdifulde genstande, som man nødig vil af med. 
 

 Veteranknallert – Puch Maxi K rød 

 En medtaget damecykel – virker som en ny 

 En bordvaskemaskine 

 En tøjcentrifuge 

 En kaffemaskine 
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INFO 

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

Tirsdag hentes der husholdningsaffald i Agerhaven. 
Uden for sæson (1. oktober til 31. marts): 

2016: uge 43 – 2016 uge 1 – uge 9 (henholdsvis mandag el-
ler tirsdag). 
 

Støj 
Motordrevne redskaber må kun benyttes på hverdage kl. 

0800-2000, søn og helligdage kl. 0900-1200.  Ved byggeri 
kan der være undtagelser ved brug af el-værktøjer i be-
grænset omfang. Skal du bygge uden for ovennævnte tider 

skal du henvende dig til lokalbestyrelsen og få en skriftlig 
tilladelse. 
Musik skal holdes på et niveau, der ikke generer de om-

kringboende. 
 

Hund/kat 
Alle hunde skal registreres i Foreningshuset med foto. 
Uden for parcel skal alle hunde føres i snor. 

Kamp- og muskel hunde 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. 
 
Retur betaling af vandforbrug: 

Send dit bank reg. nr. og bankkonto nr. til OF Møllehøjs 
kasserer, på en af nedenstående måder,  
 Via mail: kasserer@of-mollehoj.dk  

 Eller aflever et brev i postkassen ved Foreningshuset eller 
Laden. 

  

mailto:kasserer@of-mollehoj.dk
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Familiedage på Minigolf banen 
 
Lørdag den 13. august – bliver der afholdt familiedag. kl. 13:30. 
 
Arrangørerne, Inge & Mogens – forestiller sig at børnene tager 
både deres forældre og bedsteforældre med til en hyggedag med 
masser af spil, leg og god hyggelig snak. 
Der bliver serveret kaffe, te eller cacaomælk samt kage, måske 
bliver kagen til en sandwich, 
Der bliver også mulighed for at, købe øl, vand, frugt, slik og 
chips. 

 
Der bliver også mulighed for børnepræmier – hvis nogen pludse-
lig skulle gå hen og vinde. 
 
Derudover er der som altid sommeren igennem 
 

Petanque og Minigolf hver onsdag 
Der bliver tændt grill kl. 1730 

 

Du kan / må medbringe dine egne pølser, bøffer, koteletter, deller eller 

grønt som du har lyst til at grille. 
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Har du lyst til at spille minigolf? 
 

Hvis du skal have gæster eller mangler et festligt indslag til børnefødselsda-

gen, 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 etc. Køller hentes i Agerhaven 57 ved hoveddøren – 

hvortil de returneres efter brug. 

BANERNE AFLEVERES SELVFØLGELIG TILBAGE I 

SAMME STAND, SOM DE MODTAGES. 
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