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REFERAT - OF MØLLEHØJ, ORDINÆR GENERALFORSAMLING
OF Møllehøj, Fritidscentret ”Hedehuset”, Hedehusene den 04.03.2018 kl. 10 

Tilstedeværende
Tilstedeværende af lokalafdelingens medlemmer + disses 
ægtefæller/samlevere og bestyrelsen. Heraf 35 stemmeberettigede. 

Indbudte
Advokat Janus Fürst
Revisor Torben B. Petersen
Referent Elisabeth Vind

REFERAT
Formand Jan Rasmussen byder velkommen. 

1. Valg af dirigent

Advokat Janus Fürst er indstillet af bestyrelsen og vælges som 
dirigent. 

Dirigenten takker og indleder med, hvorvidt generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt: 

Jeg har noteret, at nogle medlemmer siger, at de ikke har fået februar 
bladet endnu med posten. 
Dirigenten kommenterer, at praksis er ændret fornylig omkring 
anbefalede breve. Højesteret siger, at man kigger på 
omstændighederne. Februarbladet er sendt afsted den 16. februar. 
Der er intet ekstraordinært, der gør, at posten ikke kommer ud. Og 
dirigenten kommenterer, at bladet kan findes og man kan gøres 
bekendt med, hvad der foregår, herunder information om 
generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen erklæres for lovligt indkaldt. 

Dirigenten har en ændring til dagsordenen. Valg af delegerede til den 
kommende kongres tages i forbindelse med punkt 7. 

2. Valg af stemmetællere
Valg af stemmetællere: En person fra hver række af borde vælges. 

3. Beretning vedr. lokalforeningens virksomhed
Formanden Jan Rasmussen indleder derefter mødet fra talerstolen. 
Bestyrelsens beretning er udsendt, siger han, men da mange 
medlemmer har sagt, at de ikke har modtaget beretningen, læser han 
den op. 
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Kommentarer fra salen 
Kirsten Agerhaven 44, spørger, om der kun er optaget ét tilbud. 

Bestyrelsen svarer, at de indtil nu har fået et skøn på, hvad 
der skal gøres, for at redde situationen omkring Agerhaven nr. 30/34. 
Der er ikke indhentet et tilbud. 

Carl Brenbak oplyser, at ”lige nu har vi nogle problemer i Møllehøj”. 
Man har en entreprenør, der også er brøndgraver, der kan vurdere, 
hvad der skal laves. 
Der er endnu ikke sat pris på arbejdet samlet set. 
Carl opsummerer, at når man kender omfanget af arbejdet, er der 
flere, der skal give en pris. Bestyrelsen regner med, at prisen ligger på 
cirka 30.000 kr. for arbejdet i forbindelse med Agerhaven 30. 

Konklusion
Beretningen er taget til efterretning. 

4. Beretning fra hovedbestyrelsen

Forman Jan Rasmussen fortæller, at han har deltaget i 
Hovedbestyrelsens møder det sidste års tid. Heraf udledt: ”Vi har et 
ganske udmærket samarbejde med HB. Vi har lidt knaster med 
forretningsudvalget, men det skal vi nok få rettet op. Det meste af 
vores tid er gået med at få lavet vedtægtsændringer. Med fornuft har vi 
diskuteret og nået frem til noget brugbart. I HB er også formænd fra 
de øvrige 7 områder, og vi har haft nogle gode diskussioner. Der er støj 
alle vegne i foreningerne. Vi er enige og uenige alle vegne. Det går fint 
med samarbejdet”, udleder Jan, og takker. Der klappes i salen. 

Konklusion
Beretningen fra hovedbestyrelsen blev noteret. 

5. Årsrapport

Revisor Torben Petersen får ordet for at gennemgå årsrapport 2017. 
Årsrapporten blev aflagt af bestyrelsen i midten af februar måned
2018, og årsrapporten blev sendt ud sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen, fortæller Torben. 

Bilagskontrollanten har godkendt materialet og alt var i orden. 

Årsrapporten for Møllehøj 2017 gennemgås med de vigtigste punkter. 

Her kan fx nævnes: 
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- Posteringerne er generelt som forventet, og diverse justeringer 
gennemgås. Beløbet for kontingenter matchede forventningerne.  

- En restance fra hovedforeningen på 14.000 kr. 
- Der er et par parceller, hvor man har konstateret, at der som ventet 

er anvendt strøm og dette er indkrævet. 
- Der er anvendt penge på løntilskud til medhjælper og 

områdemanden har fået ”et løft”. Omkostningen burde have været 
med i sidste års regnskab, men blev faktureret senere.

- Der er sparet på vandforbruget, der kun har kostet 35.000 kr. 
- Der er en lille afgivelse på udgifter til OF. 
- Der har været en sag med advokat, på 69.500 kr., som blev lidt 

dyrere end forventet. 

Bemærkninger fra salen 

Bodil, Kalleruphaven 24
Spørger til lønninger, punkt 7. Er det inkl. Medhjælper og gårdmand, 
men var medhjælperen ikke gratis og i praktik?

Svar: Det er vi ved at undersøge med Gothersgade
(kontoret), siger revisoren. Gothersgade administrerer vores lønninger. 
De fratrækker, hvad de skal have i løn. Det kan være, der kommer en 
indtægt på det. Hovedårsagen til afvigelsen er, at Gothersgade har 
glemt at sende en regning ud til os på små 45.000 kr. 

Kasserer Carl Brenbak svarer: Med hensyn til løntilskud, 
så har kommunen stoppet lønstilskuddet, så vi får ikke mere end til 
udgangen af denne måned. Der tales om, at der skal tages stilling til 
medhjælperens fremtid. Man kan ex. stoppe ordningen eller fx hæve 
kontingentet til medhjælperen. 

Pernille, Agerhaven 14, fra bestyrelsen, kommenterer, at det kan være, 
at man skal undersøge, hvad det koster at få den ekstra hjælp 
fremover. 
Revisor siger, at pt er punktet om 2017, så kan det tages op til næste 
punkt om budget. 

Konklusion
Regnskabet for 2017 er godkendt.

6. Budget til orientering

Revisor Torben Petersen redegør for budget 2018 for Møllehøj. Heraf 
kan fx nævnes: 

- En stigning på kontingentet, så budgettet kan balancere efter et 
underskud sidste år. 

- Der er ikke sat større udgifter af udover til fællesarealer (herunder 
maling af fælleshus og punkter til forslag). Så bestyrelsen må 
redegøre for, hvilke omkostninger, man vil have sat i gang



4

Bemærkninger fra salen 

Der tales kort om mulig udgiftspost til maling af foreningshus. 
kommentarer fra salen, at det nok koster 80.000 kr., og det nok er 
meget rimeligt. 

Inge, Eiersted spørger, om 50.000 kr. man vil forhøje kontingentet 
med vil indbefatte en eventuel løn til den ekstra hjælp, man har nu, da 
løntilskuddet bortfalder.

Kasserer Carl Brenbak svarer, at bestyrelsen endnu ikke 
har taget stilling til medhjælperen, Foreløbig er hun ansat til 30 timer 
om ugen på mindsteløn. Bestyrelsen taler videre og indkalder måske 
til møde til sommer for at tage en ny beslutning. 

Dan, Agerhaven 4 foreslår: Vedligeholdelse af fællesarealer udgør 
457.000 kr og måske kunne man få bragt disse omkostninger ned, 
hvis medhjælperen fx kunne male bygninger. 

Kasserer svarer, at når der vælges ny kasserer næste år, 
kan man foreslå dette til den tid. 
Det omtales, at der er problemer med træerne, der står udenfor 
parcellerne og at de skal fjernes. Dan omtaler en række punkter i den 
forbindelse, hvor medhjælperen kunne assistere, og dette tager 
bestyrelsen til efterretning. 

Dorte, Agerhaven 37, kender til reglerne for løntilskudsjob. Man 
ansætter i løntilskud for 3 eller 6 måneder. Man får en udgift på 25 
pct. Resten hentes fra det offentlige. Løntilskudsjob er ikke et fast job.

Bodil, Kalleruphaven 24, foreslår, at man kan spare de 80.000 kr til 
maling af fælleshuset ved at få frivillige til det og så bruge et mindre 
beløb på fortæring i den forbindelse. 

Kasserer svarer, at fælleshuset ikke har været malet siden 
’Erik og Irma’. Den gang kunne man ikke skaffe frivillige, så de 
vaskede og malede huset på egen hånd. Nu trænger det hårdt til en ny 
gang maling. Vi besluttede at få en maler sidste år, og det skal vente 
til juni måned grundet fugt. Og det er rengøring af huset udvendigt 
med. 

Bodil kommenterer igen, at hun mener, at man måske kunne ændre 
på praksis (og få frivillige til at hjælpe). 

Kasserer kommenterer på historikken for frivillige. Den 
tidligere formand, Thomas, inviterede til et arrangement for frivillige, 
hvor der blev givet brunch. Det kom der ikke frivillige ud af. 

Inge Eiersted kommenterer, at hun kun kan støtte op om bestyrelsens 
beslutning om at betale for maling af fælleshuset. Dels kan det ikke 
være meningen, at man beder medlemmerne komme for at male og 
dels møder de ikke op. Det anbefales, at det betales af kontingentet. 
Hun konstaterer, at der ikke er mange frivillige mere, når der skal 
arbejdes. Uanset om det er nye eller gamle medlemmer. Støt 
bestyrelsen i beslutningen, siger hun. 
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Konklusion
Orienteringen er taget ad notam. Og spørgsmålene er besvaret. 
Budgettet er taget til efterretning.

7. Indkomne forslag

Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet på 
førstkommende kongres. 

Der er indkommet 3 forslag. 

Første forslag: 

Det forslås, at der etableres el ved petanquebanens klubhus, mod 
at toilettet flyttes om bag klubhuset, som et selvstændigt toilet.  
Det foreslås samtidig, at der stiftes/oprettes en eller flere klubber 
– der gennem deres klubkontingent betaler for elforbruget.
Hvis dette bliver vedtaget, skal bygningerne vedligeholdes af 
lokalafdelingen. 

Formand Jan Rasmussen uddyber forslaget: ”Det kræver, at der er 
nogle, der benytter petanquebanen og minigolfbanen og huset. Ellers 
er der ingen mening i at bekoste penge i at få det lavet. Det koster 
50.000 kr. Med solcelleanlæg kan det gøres for det halve. Det er 
bestyrelsens forslag, siger Jan. 

Dirigenten opsummerer, at man foreslår at bruge 25.000 kr. til 
solcelleanlæg  

Carl Brenbak siger, at ud fra forslaget kan læses, at toilettet skal ud 
fra køkkenet. Der opsættes et skur, til et selvstændigt toilet. Han 
gentager, at det er bestyrelsens forslag og at man håber, 
medlemmerne stemmer for. 

Inge Eiersted opfordrer til, at medlemmerne stemmer for. ”Vi står for 
ansvaret for petanque og minigolf og klubhus og vi har adskillige 
medlemmer, de kommer og bruger det til fødselsdage og anden hygge. 
Der er en gruppe på omtrent 22, der benytter stedet hver onsdag. 
Benyt jer af stedet”, siger hun. 

Dorte, Agerhaven 37, støtter op om Ingers kommentar. ”Vi ser, hvor 
meget det bliver brugt. Det sker også tit, at man som familie går 
derned. Man har sine egne bolde med. Det er et aktiv for foreningen, 
og jeg synes, at udover området i Agerhaven, så benyt det til kaffe –
der kommer altid nogle forbi. Et godt mødested”, siger hun. . 

Kirsten, Agerhaven 44, kommenterer, at hun godt kan forstå, at man 
vil flytte toilettet udenfor og om bagved. ”Men hvorfor skal vi have el 
der. Når vi mangler el til vores hovedhus?, spørger hun. 
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Carl fra bestyrelsen svarer: ”Til de nye, kan jeg sige, at el 
har været et stort ønske ved minigolf”. Han henviser til, at han og Inge 
Eiersted tidligere løste det med en gammel generator, men fik klager 
fra naboer over, at den larmede. Så det har været et ønske fra 
brugerne om at få el derned. Det har været meget dyrt. Og foreningen
har også været kede af at bruge 50.000 kr., fordi der kommer 18 
mennesker eller mere om onsdagen. Men nu har vi fundet en 
solcelleløsning. Der er kun installationsudgifter. Ikke løbende udgifter. 
Så derfor foreslås flytning af toilet og el derned”. 

Jim Voss, Kalleruphaven 48, spørger, hvem der betaler for strømmen. 
Han mener, at der skal et nyt forslag til for at det bliver et 
solfangeranlæg, siger han. 

Carl uddyber, at efter at forslaget blev sendt ud, så har formanden 
syntes, at det var forkert at bruge så mange penge på det, og at det 
ikke skulle gå ud over kontingentet, når der er få, der bruger banen. 
Carl siger, at det er ”os her på generalforsamlingen, der bestemmer”. 

Bestyrelsen har fået tilbuddet. Hvis vi vil have el, så bliver det med 
solcelle og batteri, uden udgifter til strøm. 
Man kan danne klubber (tilknyttet stedet). 

Det vendes kort, Kirsten, Agerhaven 44, at man også kan flytte toilet 
uden at få lavet el eller omvendt få lavet el uden at flytte toilet. 
Det er bestyrelsens betingelse, at toilettet flyttes ud af køkkenet, 
svarer Carl. 

Bodil, Kalleruphaven 24, ønsker uddybet, lidt udenom emnet, om 
petanquehuset skal have nyt tag. Det har hun hørt noget om. 

Kasserer svarer, at taget på huset ikke fejler noget. Men der 
er en hyggeplads, hvor man kan grille med mere. Dette tag skal skiftes 
og udvides med 25 cm. ud mod græsarealet. Hermed noteret. 

Dirigenten voterer omkring om forslaget skal deles op i to dele. 
Forslaget sættes til afstemning som et samlet forslag. 

Der er flertal for forslaget ud af de 35 stemmeberettigede, konstaterer 
dirigenten. 

Konklusion
Forslaget er vedtaget. 

Andet forslag
Forslag om at stifte et vejudvalg. 
Vejudvalgets opgaver er/bliver:
- Hjælpe bestyrelsen med at bevare vejene
- Hjælpe med at holde hastigheden nede på vores veje
- Hjælpe med at vedligeholde chikanerne.
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Dirigenten kommenterer, at når man stiller forslag om mere 
organiserede ting, så ville det være rart med en fundats med forslaget, 
dvs. et forslag til vedtægter for vejudvalget. ”Jeg er dog ikke bekymret 
for, om det kan stilles til forslag. For alle ved hvad et vejudvalg er. og 
det handler om, at man skal hjælpe bestyrelsen med tre specifikke
punkter”. 

Da ingen ønsker ordet fra salen, spørger dirigenten retorisk, hvordan 
man forestiller sig at stifte udvalget. 

Kasserer Carl svarer underfundigt, at han først vil takke for 
det høje bifald (intet) omkring et vejudvalg. Bestyrelsen har jo tit gerne 
ville have hjælpere. Og henviser til fx at den tidligere formand Thomas 
drømte om, at hver vej eller område havde et udvalg. Ud fra dette 
kunne man så beslutte, hvad man ønskede på vejene. Og fx har de 
store problemer ved Agerhaven. man ville ønske at medlemmerne 
kunne være med til at bestemme, hvordan vejchikanerne kunne/skal
se ud. Dermed er medlemmerne medbestemmende om, hvad der sker 
på vejene i hvert område. Dette ønske lykkedes ikke. Så bestyrelsen 
har stået for det, der er i dag

Bemærkninger fra salen 

Der er et par kommentarer, der ikke har direkte relevans for forslaget i 
første omgang. 
Dirigenten henviser til forslagets ordlyd. Man vil gerne have input fra 
medlemmerne. Man vil gerne have folk fra hele området. Og meget 
gerne fra Agerhaven, fordi der er flere, der har problemer her. 

Dan, Agerhaven 4, spørger specifikt til grænser for akseltryk og 
skiltning i den forbindelse. Man bør tage stilling til, om fx 40 ton 
akseltryk er for meget.

Niels, Fritidshaven 207, kommenterer, at der er opsat nye vejskilte, så 
ambulancen kan finde ind til området. 
Niels vil gerne melde sig til vejudvalget. Han henviser blandt andet til, 
at der er problemer med at overholde farten dér, hvor han bor. Og der 
er børn i området. Han henviser også til, at chikanerne kan skabes på 
en anden måde, synes han.  

Dorte, Agerhaven 37, spørger bestyrelsen om der er plads til mere 
nytænkning eller om rammerne for arbejdet, der skal laves, er fastsat. 
Dorte vil gerne deltage. 

Det er et nytænkende vejudvalg, svarer bestyrelsen 
bekræftende. 

Forslaget bringes til afstemning via håndsoprækning grundet interesse 
fra medlemmerne. 

Opsummering
Der er overvældende flertal for forslaget. 
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Tre personer melder sig til vejudvalget: 
Niels Filstrup, Fritidshaven 207
Dorte Jensen Agerhaven 37
Dan, Fjellerad Agerhaven 4

Dirigenten opfordrer til, at flere medlemmer melder sig på banen. Også 
efter denne generalforsamling er afsluttet. Der klappes i salen.

Tredje forslag 
Forslag om hundeskov med vildthegn på Robinhæle.

Pernille Reinholdt, Agerhaven 14, har indsendt forslaget.
”Der har tidligere været stillet forslag om en hundeskov”, indleder
Pernille fra talerstolen. Hun har selv været hundeejer i 2 år og hører 
fra rigtig mange, at det kunne være rigtig hyggeligt med ”vores egen 
hundeskov”. Pernille har indhentet et tilbud og supplerer med, at man 
kan indhente et andet tilbud, hvis det ønskes. 
Man kan lave denne hundeskov på flere måder. Fx kan man opsætte 
bænke m.m., man lave en hundeskov til store og en til små hunde. 
Eller man kan lave træning i den ene opdeling. 

Bemærkninger fra salen 
Bo Andersen, Agerhaven 102, kommenterer, at han har gået i området 
i 10 år. Han synes, det er synd, at området ædelægges med hegn og 
pæle. 

Birgit, Fritidshaven 5, forestiller sig, at hvis man beslutter sig for en 
hundeskov, så vil folk udefra komme med deres hunde. Man skal 
overveje, at der vil komme affald og man skal overveje, at der er 
medlemmer, der har hunde, der ikke er tilladt i foreningen. 

Flemming Jensen, Fritidshaven 34, kommenterer med andre ord, at 
der vil være mange hundeefterladenskaber, hvis hundeskoven 
realiseres. Hvis hundeskoven kommer, så ønsker han sig en ordning 
med oprydning. 

Lone Falkenberg, Fritidshaven 77, støtter forslaget om en hundeskov. 
”Det er dejligt at høre, at man kan have sin hund i fred og ro, så man 
ikke skal høre på mennesker, der siger, at man skal holde sin hund i 
snor. Så det er da dejligt, at man kan lave det på et indhegnet 
område”, mener han, og tænker, at det er en god idé med område til 
store og små hunde. Samt at man undgår løse hunde fordi de kan 
være i hundeskoven. 

Dan, Agerhaven 4, henviser til hundeloven, og kommenterer, at man 
skal tænke på de mennesker, der bor i området og tænke på, at de 
kan blive generet af gøende hunde. Man skal tænke på de mennesker, 
der bor i området, siger han. 

Carl Brenbak henviser til afstanden til området. Og taler om 
hundeskov i nærområdet. 
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Niels, Fritidshaven 207, henviser til den gode hundeskov ved 
rensnings anlægget, Hvor der i forvejen er en hundeskov, man kan 
bruge.
Så kan vi spare den udgift. 

Afstemning
Forslaget bringes til afstemning. ”Hunde er altid, noget, der deler en 
generalforsamling”. Der stemmes på stemmesedler, beder dirigenten. 
Ja er for forslaget, nej er imod. Blank eller ’ved ikke’ er også muligt. 

Optællingen: 
Nej: 27 stemmer
Ja: 8 stemmer

Konklusion
Forslaget er ikke vedtaget. 

Valg af delegerede til kongres 2018

Dirigenten konstaterede, at FUs vedtægtsforslag til ordinær kongres 
var rettidigt udsendt til lokalafdelingen. Her noteret. Som varslet, skal 
der vælges delegerede til den kommende kongres, der er den 21. april
2018. Der skal vælges 16 medlemmer, konstaterer dirigenten. 

Carl Brenbak agiterer for, at det er vigtigt, at Møllehøj stiller op til 
kongressen og bruger deres stemme. Torben Petersen, der har siddet i 
vedtægtsudvalget, forklarer kort, hvad de primære punkter i 
vedtægtsforslaget omhandler (se tilsendte via OF-bladet om enkel 
forklaring af vedtægtsforslaget).

Bl.a. kan nævnes, at man går fra at have to organer til ét. Nedlæggelse 
af FU til bestyrelse/formandskab. Kontor i Gothersgade fortsat. 
Ordningen for pensionister med mindre indkomst er ændret.  

Bemærkninger fra salen 
Unavngiven spørger til forståelsen, om de 16 personer, der melder sig, 
skal deltage på kongressen? Dette bekræftes af bestyrelsen. ”De 16 
personer bliver et stærkt talerør fra vores forening”. Torben supplerer 
med, at der vil være et formøde med information inden vi mødes på 
kongressen. Vi taler om, hvad der kommer til at foregå på kongressen.
Kort opsummerer han, at der serveres frokost, man vedtager 
årsregnskaber for 2 år, der er valg til det nye formandskab. Alle 8 
områder mødes. Og lidt over 100 mennesker mødes. 
Der spørges til tidspunkt og Torben svarer, at det sandsynligvis bliver 
en søndag. 

Maria, der også sidder i FU, understreger, at de delegerede, der vælges 
fra hvert område, ”det er hvert enkelt medlems egen personlige 
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stemme, der gælder til kongressen. Ikke en fælles mening. Men folks 
personlige mening”, siger hun. 

Dirigenten supplerer, at man til formødet kan drøfte, hvad man gerne 
siger. Og at man afgiver sin egen (uafhængige) stemme. 

Alle opfordres til at komme til formødet. 

Delegerede til kongres 2018: 

Navn Parcel Navn Suppleant Parcel
Jesper Hansen 205 Kirsten Nibe 50
Preben Jørgensen 136 Anne Tove Nørholt 40
Bente Jørgensen 136 Flemming Jensen 182
Niels Filstrup 250
Susanne Ludvigsen 319
Mogens Eiersted 5
Maria Thestrup 72
Bent Enkebøll 224
Anita Enkebøll 224
Johnny Hansen 171
Dorthe Jensen 38
Kirsten Heitmann 118
Bruno Falkenberg 106
Dan Fjellerad 46
Lone Christensen 76
Torben B. Petersen 323

8. Valg 

A. Formand for 2 år

Jan Rasmussen er genvalgt med akklamation. 

B. Lokalbestyrelsesmedlem for 2 år. Preben ønsker ikke genvalg

Der er tre kandidater, der ønsker at stille op som 
lokalbestyrelsesmedlem. 
Kirsten Guld Heitmann siger kort fra talerstolen, at hun i forvejen har 
siddet i bestyrelsen i et års tid og synes, at det er rart at arbejde for 
foreningen og i bestyrelsen. 
En unavngiven kvinde siger fra salen, at hun gerne vil fremhæve, at 
Pernille har lavet et stort arbejde i området, fx vedrørende 
skraldebøtter o.a. 
Inge Eiersted anbefaler Kirsten og Pernille (se fulde navne nedenfor). 
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Der iværksættes en afstemning og i stedet for at vælge både til punkt a 
og b, så vælges der én ad gangen. Dvs. først til punkt b. Kandidaterne 
er:  

1. Kirsten Guld Heitmann, 16 stemmer
2. Johnny Hansen, 3 stemmer
3. Pernille Reinholdt, 16 stemmer. 

Afstemningsresultat efter omvalg:
Kirsten Guld Heitmann: 16
Johnny Hansen: 3
Pernille Reinholdt: 16

Der er to, der har fået flest stemmer, konstaterer dirigenten. Der 
stemmes derfor igen, med kandidaterne Kirsten og Pernille. 

Afstemningsresultat: 
Kirsten Guld Heitmann, 17 stemmer
Pernille Reinholdt, 17 stemmer. 
1 blank. 

Før dirigenten går videre i processen, vælger Pernille at give pladsen til 
Kirsten med ordene: ”Kirsten, vi vil være rigtig godt tjent med dig”.  
Der klappes i salen. 

Kirsten er valgt 

Carl Brenbak kommenterer, at det ser ud til, at der er en person, der 
er gået, som har overdraget sin stemmeseddel til en anden. Dette bør 
ikke forekomme. 

C. Lokalbestyrelsesmedlem for 2 år

Af de to kandidater, Pernille og Johnny, vælger Johnny at trække sig. 

Pernille Reinholdt er valgt. 

D. 1. Suppleant for 2 år 

Der er tre kandidater, der ønsker at stille op som suppleanter (1 og 2 
år). Der foretages en samlet afstemning for suppleant for 2 og 1 år. 

Afstemning: 
Johnny Hansen: 13
Maria Thestrup: 30
Bodil Irbo: 21
Blanke: 2

Bemærkning til resultatet: ”En stemme, må være talt forket. Men der 
er nok forskel imellem stemmeantallet. Så derfor har vi ikke fintalt”, 
siger dirigenten. 
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Maria Thestrup er valgt for 2 år. 

E. 2. Suppleant for 1 år 

Ud fra ovenstående afstemnings entydighed vælges suppleanten ud fra 
næstflest stemmer. 

Bodil Irbo er valgt for 1 år. 

E. Bilagskontrollant 

Det bemærkes fra starten, at der skete en fejl angående perioden, som 
bilagskontrollanterne blev valgt til - på forrige generalforsamling, 
informerer bestyrelsen i Møllehøj. Dette er nu korrigeret, siger 
bestyrelsen. 
Bilagskontrollanterne fortsætter. De blev fejlagtigt valgt sidste år. Det 
skulle have været i år. Bilagskontrollanterne fortsætter derfor for et år. 
Der er valg næste år igen for en 2 årig periode. 

Ingen til valg. 

G. Bilagskontrollant, suppleant 

Ingen til valg. 

H. Lokalredaktør for 2 år

Bodil Irbo er valgt. 
Carl Brenbak assisterer. 

I. Festudvalg
Jesper Hansen
Gitte Irbo
Lone Falkenberg
Bodil Irbo
Kirsten Guld Heitmann

9. Eventuelt

Niels spørger til, om der er tal på, hvad kontingentet bliver sat op med. 
Kasseren svarer, at ”kontingentet for samtlige parceller er 

fastsat til kr. 2.650,- kvartalet i 2018.
Skulle noget ændre sig, så vil det ske gradvist. Stiger man 

mere end 15 pct., så skal det godkendes på en generalforsamling.
Bestyrelsen har ikke planer om at hæve kontingentet - vi regner med, 
at vi har regnet rigtigt. 
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Mogens Eiersted, Agerhaven 57, kommenterer, at han synes, det har 
været en rigtig god og saglig generalforsamling. Dejligt, at mange 
deltager. Og han er også glad for, at der italesættes frivillige og hjælp 
fra medlemmerne. ”Man vælger selv, om man deltager, siger han 
opfordrende. Fx med at male hus og så videre. Også på mingolfbanen. 
Her har vi midler fra bestyrelsen. Men fx alt hvad der hedder maling, 
har jeg lavet, siger Mogens, og ja, vi er nogle, der vil deltage i den her 
forening. Hvis man laver brunch på foreningens vegne, så forventer 
man – fx min kone og jeg – at man deltager. Jeg slår græs hver uge om 
sommeren, og der er mange, der fx anvender området til fødselsdage. 
Jeg foreslår, at I bruger minigolf -banen. Man betaler et lille indskud, 
der dækker små udgifter som grillkul, ketchup og sennep (etc.). Så vi 
belaster ikke foreningen på at drive minigolfen. Og jeg ved, at Bent er 
god til at komme ned og hjælpe. Der er en 3-4 stykker, der er rigtig 
gode til at hjælpe. De andre kommer ned og hygger sig. Det er virkelig
vigtigt, synes jeg. Og alt, til meget rimelige priser”, fortæller Mogens. 

Til dem, der ikke ved, hvornår der er aktiviteter og hvor det foregår, er 
der opslået sedler om dette i Møllehøj, orienteres det. 

Bodil, Kalleruphaven 24, har et forslag, nemlig trailerparkering. Hun 
omtaler det besvær der kan være forbundet med at have en trailer, der 
ikke er plads til og som nogle steder er svær at få bugseret ind på sin 
grund, hvor den kan stå lovligt. 
Man kunne bruge det grønne område omme ved laden til trailere, 
foreslår hun.  

Hun har et andet arbejdsoplæg: ”Når det har regnet meget, 
så er der oversvømmelse ved Kalleruphaven 8, ved rensningsanlægget. 
Hvis man går eller cykler der, så er der rigtig meget oversvømmelse. Så 
det kunne jeg tænke mig, at der bliver gjort noget ved. Jeg har skrevet 
til Teknisk Udvalg. Der kan gå et stykke tid, før de svarer”. 

Dan, Agerhaven 4, siger til bestyrelsen, at ”åen var ved at gå over sine 
bredder. Og der var en masse vand”, og han beder bestyrelsen om at 
tage kontakt til markejer dér, og han mener, at de må have en pligt til 
at rense op, så vandet kan løbe. 

Formanden siger, at man har en metaldetektor til at finde brønde 
m.m. og han opsummerer, at man ikke kan gøre så meget andet. Ja, vi 
har problemer med regnvandet, siger han, vi har drænproblemer, og vi 
har en ekspert til at kigge på det. Der kommer noget (information) i 
løbet af sommeren”. 

Susanne, Kalleruphaven, siger, at forslaget om en plads til trailere er 
en dårlig idé. Hun bor selv lige ud til det grønne område. Her er en 
smuk udsigt. Det vil være rigtig ærgerligt for Møllehøj at få udsigt til 
en parkeringsplads med trailere. 
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Carl fra bestyrelsen, siger, at ”hvis der skal laves noget med trailere, 
så skal man rette i vedtægterne. Man kan ikke stille trailer andre 
steder end i sin egen have. 
Bestyrelsen har ingen intention om at lave andre områder til trailere. 
Og de grønne områder skal ikke bruges til trailere”, siger han på 
bestyrelsens vegne. Man fjerner trailere, der står udenfor grundene, 
orienterer han. 

Mødet er ved at rinde ud, og de sidste svar og spørgsmål falder let. 
- Bodil spørger til, hvad der sker med brøndarbejdet (se tidligere info 

i foreningens materiale). 
- Der omtales igen oversvømmelse og drænproblemer, herunder 

kommunens mulighed for at lave en kloak. 
- Der henvises til, at man rydder op efter sig, og ikke smider affald i 

grøften og området generelt. 

Dirigenten takker for en god generalforsamling og en god tone dette år. 

Generalforsamlingen erklæres for afsluttet. 

Dirigent Referent
Janus Fürst Elisabeth Kolerus Vind


