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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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Sekretæren har ordet 

Jeg er ny mand i bestyrelsen, og er blevet bedt om at skrive lidt 

om mig selv.  

Ja, Jeg hedder jo så også Thomas, og takker venligst for stem-

merne på generalforsamlingen. Jeg har valgt at gå ind i bestyrel-

sen, fordi jeg har fået bedre tid i mit liv, og gerne vil gøre noget 

for vores forening.  Jeg har fulgt med på sidelinjen i mange år, og 

dertil bemærket at det er, og var, de samme som altid tog ”læs-

set”.  

Jeg må jo indrømme, at jeg ikke har den store erfaring i denne 

slags bestyrelsesarbejde. Så jeg håber venligst både bestyrelsen 

og jer andre her i Møllehøj vil tage godt imod mig, vi har allerede 

haft nogle møder i bestyrelsen, og jeg tror på det bliver en god 

bestyrelse, da vi er meget forskelligt sammensat og det tror jeg 

kan blive en stor fordel. Fordelen i det, som jeg har erfaret ude i 

det private arbejdsliv, er at hvis man blander forskellige erfarin-

ger, aldre og baggrunde, så får man tit det bedste sjak i byen. 

Jeg har haft hus i Møllehøj i 12 år og bor i Kalleruphaven, jeg 

nyder virkelig naturen, roen, og det gode naboskab herude.  På 

vores ”vendeplads” deler vi glæder og sorger, og kommer hinan-

den ved. Selvfølgelig nogle mere end andre, og hvert år holder vi 

også en lille sommerfest, og vi hjælper hinanden med stort og 

småt i dagligdagen. 

Jeg har været til diverse arrangementer gennem årene her i Møl-

lehøj, og det har altid været vældig festligt og jeg har snakket en 

del med andre her i området. Jeg kender også en del her, fra mit 

privat- og arbejdsliv. Ja, alt i alt et dejligt fristed. 

Nogle af de ting, jeg vil prøve at forsøge at forbedre, er blandt an-

det at højne fællesskabet endnu mere, få gang i Laden så den 

bliver mere brugervenlig, og ikke mindst de grønne områder 

trænger til en kærlig hånd.  

Privat 

Ja som skrevet hedder jeg Thomas, jeg er 42 år, far til to; en pige 

på snart 18 år, som jeg var alene med i 13 år, som nu bor hos 

hendes mor. Og så en dejlig dreng på snart 4 år.  
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Derudover er jeg kæreste med en dejlig lærerinde fra KBH, så her 

har jeg to dejlige bonusbørn og de nyder også vores ”oase” her i 

Møllehøj. 

Jeg er opvokset i Taastrup, afsluttede 10. klasse i Sengeløse i 

1991, derefter tog jeg HG handel og kontor i 1992, herfra videre 

til militæret under Kongens Artilleri Regiment 1993, blev ud-

sendt som konstabel FN- soldat i Eks- Jugoslavien/Kroatien i 

1994. 

Siden 1995 har jeg været i byggebranchen, først som murerar-

bejdsmand og nogle år som instruktør (jord og beton). Jeg gik i 

voksenlære som murersvend, og blev udlært i 2003. (Murersven-

denes a/s).  

Jeg nåede næsten at være 20 år i byggebranchen, jeg har været 

mange forskellige steder, da jeg har gået meget på akkord, det gi-

ver i min verden også noget ballast, da jeg tit og ofte selv har for-

handlet min løn fra opgave til opgave. At lave akkordarbejde sli-

der desværre også på fysikken, så jeg har de sidste mange år vi-

dereuddannet mig på forskellige kurser; kloaktrin 1-2, chauffør 

uddannelse (stort kørekort), asfalt kurser, og div. entreprenør 

maskinkurser. Disse kurser har jeg taget for at komme videre i 

mit arbejdsliv, så jeg ikke blev nedslidt før tid. 

Jeg har i de sidste 2 år arbejdet i Københavns kommune i en 

akut/ vejvedligeholdelse hvor ikke to dage er ens. Vi har meget 

forskellige arbejdsopgaver. Vi laver blandt andet asfaltopgaver, 

brønd- og kloakopgaver, opsætning af cykelstativer/bænke og 

div. brolæggerarbejde og sidst men ikke mindst, kører vi vinter- 

og snetjeneste.  Samlet set giver det mig en meget bred erfaring, 

som jeg mener kan bidrage til Møllehøjs forskønnelse og vedlige-

holdelse.  

Jeg håber vi får en god tid sammen her i Møllehøj, og sammen 

arbejder mod det mål, at vi alle skal have det godt, her i OF Møl-

lehøj.  

God Sommer.  

Thomas Blem, sekretær OF Møllehøj.  

.  
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Bestyrelsen byder velkommen til nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen ønsker at byde nye medlemmer velkommen i OF 
Møllehøj. 
 
For at få en god start som nyt medlem i Møllehøj, kan det anbe-
fales, at sætte sig ind i ordensregler omkring f.eks. støj – hvornår 
må du slå græs, hvilke mål skal f.eks. din hæk have, må du 
smide affald på din grund, må din hund rende løs på grønne om-
råder etc. ect.  
 
Derfor fremstiller bestyrelsen nogle velkomstmapper for vore nye 
medlemmer – mappen kan hentes i foreningshuset søndag i åb-
ningstiden. 
Skulle du være forhindret kan du kontakte redaktøren på mobil 
2670 1266 – og lave aftale om en anden leveringsform. 
 
 
Bordvaskemaskine og centrifuge kan afhentes hos kassereren 
Begge dele virker. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Denne ”trold kan træffes i Hak-
kemosen 
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Billeder fra vore nye veje – der efter afretningen er pålagt skær-

ver, som er tilført et lag varm asfalt – inden der atter kom et lag 

skærver. 

Vejene er tromlet, men bør behandles med forsigtighed for at 

gøre dem faste og jævne. 
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Man kan på ovenstående billede se hjulsporene – fordi det alle-

rede er blevet kutyme at køre i midten - hvis man derimod kører 

slalom fra side til side mellem forhindringerne – bliver vejene 

pænt jævne i hele bredden. 

 

Flagene er fra tilfredse medlemmer i Møllehøj – der ønsker os alle 

tillykke med vore nye veje 

 

Der er højre vigepligt i hele Møllehøjs område! 

 

Forslag til kørsels etik. 

 

Hvis indkørende trafikanter viger for ud kørende – har vi tid til at 

smile og vinke til hinanden – 

det hedder sammenhold, som 

kan blive til glæde 
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Minigolf og petanque sæ-
sonstart 2016 
Samt flagning på Grund-
lovsdag 
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Kommende oplevelser (det hedder EVENTS på udenlandsk)  
 

 23. juni  Sankt Hans bål på højen 
 16. juli Familiedag på minigolfen 
 13. august Familiedag på minigolfen 
 20. august 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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 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 har modtaget 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 
Der er allerede rykkere på vej med posten. 
 
Servicemeddelelse: 
 

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

Til slut vil jeg takke de medlemmer der var overbærende med 
kassereren og som tilgav mig fejlene. 
 
PS: 
Der mangler stadig mange bankkonti før kassereren kan sende 
medlemmernes aconto beløb retur 
  
Carl K. X. Brenbak 
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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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Formanden var glad for til-
slutningen til brunchen på 
Bolinis søndag den 22. maj 
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Har du bjørneklo i din have, er det ved lov 
påbudt at bekæmpe den. 
 
Det kan gøres uden at bruge giftige præ-
parater. 
 

Afhængig af størrelsen kan den bekæmpes med spade eller hæk-
kesaks. 
 
Skær den tæt ved roden og hæld salt i den hule stilk 
 
 

 
 
FODBOLD om søndagen klokken 1400 
På den lille bane ved Fritidshaven 217 – der er træner på om 
søndagen – hvis tilslutningen bliver en succes – køber bestyrel-
sen nogle større mål. 
 
Formanden søger frivillige – blandt andet til sådan nogle sociale 
fornøjelser 
 
Med venlig hilsen 
Jesper Kapler Hansen 
Træner 
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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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Mandag hentes der skrald i Fritidshaven, Kalleruphaven og Mo-
sehaven. 
Tirsdag hentes der skrald i Agerhaven. 
Uden for sæson (1. oktober til 31. marts): 
2016: uge 43 – 2016 uge 1 – uge 9 (henholdsvis mandag eller 
tirsdag). 
 
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 fast-
satte tider skal du henvende dig til Bestyrelsen og få en skriftlig 
tilladelse. 
Musik skal holdes på et niveau, der ikke kan genere de omkring-
boende. 
 
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 hun-
den. 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 kas-
serer, på en af nedenstående måder,  
 Via mail: kasserer@of-mollehoj.dk  
 Eller aflever et brev 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.  

http://www.of-mollehoj.dk/index.php/of-mollehoj/autovandafreg.html
mailto:kasserer@of-mollehoj.dk
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Vi har udviklet et produkt der i lighed med Ferramol benyt-
ter Jernfosfat som aktiv middel. Ferramol har Miljøstyrel-
sens godkendelse. 
Virkning: 
Efter indtagelse vil Jernfosfat ødelægges sneglenes evne til at op-
tage kalcium og i løbet af kort tid vil sneglen søge skjul og dø. 
Derfor vil der ikke ligge mange døde snegle i haven. 
Fordelen ved vores frem for andre produkter - er at vores pro-
dukt er billigere og indeholder lokkemidler der får sneglene til at 
opsøge produktet.  
 
Opskrift på Snegle Dræber. 
Tag en tom flaske der kan indeholde fx. ½ l med skruelåg. Put 3 
spiseskeer (ca. 50 g) af GræsForbedring ned i flasken sammen 
med ca. 10 g gær og en billig guldøl. Sæt låget på og ryst kraftigt 
indtil det meste af GræsForbedring er opløst. 
Opskrift på græsforbedring 
Jernvitriol (jernfosfat) og NPK gødning (med det højeste indhold 
af P –phosphat- du kan finde)  
Med ca. 10-15 meters afstand placeres nu en underkop du fylder 
½ op med produktet. For at undgå at regn vasker det væk eller 
at solen tørre det ud - sætter du en æske/beholder over med 
huller i siden der giver adgang for sneglene. 
Sneglene valfarter nu hen til underkopperne - drikker af truget 
og begiver sig af sted igen. Sneglene vil ophøre med at spise - 
grave sig ned - og dø. Det er ikke meningen at sneglene skal 
drukne - derfor skal du kun bruge en underkop. 

Indholdet af underkopperne skif-
tes/fyldes efter hver anden/tredje dag. 
 

Her er på primitiv vis anvendt en 3 l 
rødvins karton - hvor  
undersiden er fjernet - og der er klip-
pet et hul i hver side.  
Underkoppen kan ses i kanten - men 

skal skubbes helt ind.
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Familiedage på Minigolf banen 
 
Lørdagene den 16. juli & den 13. august – bliver der afholdt fa-
miliedage. 
Begge dage 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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5. juni var flaghejsning i forbindelse med FARS dag – men måske også i 

forbindelse med Grundlovsdagen. 

Redaktionen er ikke bekendt med om der bliver fejret andre flagdage. 

 

Festudvalget efterlyser frivillige til hjælp i øl & pølseboden til Sankt 

hans. 

 

Det hører ikke hjemme på minigolf siden – tænker nogen lige pludselig. 

 

Det er ikke en fejl, at meddelelsen findes lige her – det er jo på minigol-

fen de socialt bevidste medlemmer mødes.  DERFOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Inge & Mogens Eiersted - Agerhaven 57 
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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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