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Nyhedsbrev nr 2. fra bestyrelsen  
d. 8 oktober 2021 

 
 
 
Fremtidig affaldssortering i Møllevang 
Bestyrelsen har været i kontakt med Dragør Kommune, og har underrettet dem om, at vi ikke ønsker at etablere 
affaldsøer, men derimod fastholde den eksisterende afhentning ved hver andel, og fremover vil etablere individuel 
affaldssortering. Kommunen har svaret, at det ikke er noget problem, og at vi i et samarbejde vil gennemgå 
forskellige løsningsmodeller. Fremtidigt vil antallet af kørsler med skraldebiler sandsynligvis blive reduceret. 
 
Det er nu blevet politisk bestemt, at individuel affaldssortering i Dragør skal foregå i tre affaldsspande. 

 
Alle husstande vil desuden modtage en boks til farligt affald.  
Denne ordning skal være færdigimplementeret i kommunen senest d. 31. december 2022. 
Læs mere her:Implementeringsplan for den nye affaldsordning i Dragør kommune 2021 - 2022 (dragoer.dk) 

 
Idé Bank 
Bestyrelsen har besluttet at oprette en Ide-Bank, hvor medlemmernes gode idéer bliver sat ind på en ’konto’ på 
hjemmesiden. Der flyver mange gode ideer, tanker og forslag rundt mellem foreningens medlemmer, men det er 
kun sjældent, at de faktisk bliver ført ud i livet.  
Ikke alle er lige begejstrede for at stille formelle forslag overfor generalforsamlingen, eller har mod på at risikere en 
hårdhændet behandling på Facebook. Derfor har vi besluttet, at man kan indlevere sine forslag via hjemmesiden 
(https://afmoellevang.dk/ide-bank) eller på afmoellevang@gmail.com .  
Ganske vist skal man opgive navn og adresse, når man afleverer sin gode ide, men de bliver 
slået anonymt op på vores hjemmeside. Så kan vi alle sammen løbende vurdere alle idéerne, 
og eventuelt holde afstemning om dem på generalforsamlingerne. 
 
…er det ikke en god ide? 
 
Administratoren 

Som bekendt har vores administrator, Advokat Jens Duus, opsagt sin kontakt senest pr. 
31/12 2021, gerne før. Derfor leder vi stadig med lys og lygte efter en afløser, der kan tilbyde 
samme ydelse, og helst til nogenlunde samme pris.  
Vi takker Jens Duus og Britta Mørk for samarbejdet de forgangne år. 

 
Opslagstavler 
Indholdet på opslagstavlerne vil blive opdateret, så snart vi får fat i nøglerne. 
 
 
 
 

https://www.dragoer.dk/media/35660/converted_24008-21_v1_implementeringsplan-for-den-nye-affaldsordning-i-dragoer-kommune-2021-2022.pdf
https://afmoellevang.dk/ide-bank
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Møllevangsstien 
Arbejdet med den nødtørftige renovering bliver iværksat nu. Prisen vil ligge omkring 12.500,- kr, og vil forlænge 
vejens levetid med et par år. Så vil vi få tid til at opspare fornøden kapital og planlægge et solidt og gennemgribende 
renoveringsprojekt. Det skal i øvrigt indskydes, at kun bump’et ud for Bogfinkevej fjernes, de øvrige to renoveres. 
 
Kongelunden 
Den voldsomme skovning i ’vores’ del af Kongelunden, sker i forbindelse med anlæggelsen af et meget omfattende 
nyt sti-system. Selve sti-systemet er der delte meninger om, men det vil formentlig tiltrække flere gæster til 
’Trolden’, hvilket bekymrer os lidt.  
 

                    
 
I forbindelse med dette anlægsarbejde, har Skovfogeden konstateret, at der smides haveaffald fra Møllevang ind i 
skoven, hvilket han skarpt påtaler. Fremover vil han uddele bøder, hvis det gentager sig. Desuden er vi blevet pålagt 
at fjerne dette haveaffald. 
Endvidere har Skovfogeden understreget, at det er forbudt for Møllevangs beboere, selv at beskære skovbrynet. Er 
der behov for beskæring, skal han tilkaldes. 
 
GPDR 
Vi har gennemgået vores dataregistreringer i arkivsystemet, på hjemmesiden 
etc., og har vurderet at vi overholder databeskyttelsesforordningen, GPDR, i forhold til 
opbevaring af personfølsomme oplysninger. 
 
AF Møllevangs forsikringer  

Ved den første overordnede gennemgang af Møllevangs forsikringer er der 
opstået tvivl om, i hvilket omfang vores fælles installationer (kloak, 
vandledninger etc.) er forsvarligt dækket. Derfor vil en forsikringsmægler blive 
bedt om at gennemgå vores forhold og policer.  
 
Hver enkelt andelshaver bedes selv undersøge, om deres individuelle 
indboforsikring, dækker kloak- og vandledning på grunden og ud til 
fællesledningerne i vejen. 

 
Udvalg 
Vi arbejder på højtryk med at definere en række udvalg, som skal bestå af bestyrelsesmedlemmer og andelshavere. 
Det skal være udvalg, der beskæftiger sig med områder som Forsyning (el, vand, internet etc.), Sociale forhold 
(festudvalg, sammenkomster etc.), Klima og miljø (afvanding, stormflod, faunastriber etc.), Veje (hovedrenovering, 
vedligehold etc.), eller noget i den stil. Vi gør det på denne måde, for at sikre en demokratisk udvikling af foreningen. 
Når planen for disse udvalg er færdig, bliver den offentliggjort og herefter åbner vi for tilmeldingen af interesserede. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


