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Storhøjs hjemmeside
www.storhoej.dk
Alle har sikkert erkendt, at Inter-
nettet er kommet for at blive.
Beboerforeningens hjemmeside,
www.storhoej.dk, har nu været
”på nettet” i godt et halvt år, og
mange af højens beboere benyt-
ter den flittigt.

Her kan man bl.a. finde de friskeste nyhe-
der, oplysning om medlemmer af bestyrel-
ser, udvalg og kredse, vedtægter og de-
klarationer, en frisk opdateret telefontavle
med 28 e-mail adresser, en opslagstavle
med ”annoncer” og en debatside, hvor
ordet er frit. Man kan læse beretninger om
Storhøjs historie og finde gamle numre af
”Nyt fra Storhøj”. Der er også mange kort

over området i forskellige målestoksfor-
hold. Kort sagt: en guldgrube af oplysnin-
ger.

Derfor en opfordring til alle, som endnu
ikke er ”kommet på nettet”: fat mod, hop
på. I vil ikke fortryde det. Men hop ikke på
med lukkede øjne. Få en god ven til at
hjælpe jer eller meld jer til et af de mange
kurser, som tilbyder IT-undervisning.

PS:
Hvis man på søgemaskinen Google spør-
ger efter ”Storhøj”, får man på 0,27 sekun-
der anvist 137 emner. De to øverste henvi-
ser direkte til www.storhoej.dk.

Længere nede finder man bl.a.: Storhøj
ved Egtved, Jelling Storhøj og personer
knyttet til Storhøj.

Nyt fra



1990: Helnæs på Fyn
1991: Spejdergården Tüdal i Sydslesvig
1992: Livø
1993: Årgab gl. præstegård ved Hvide Sande
1994: Naldtanglejren ved Varnæs
1995: Drengeborg ved Ålbæk
1996: Gammelgård på Læsø
1997: Hindsholm på Fyn (aflyst!)
1998: Saxogården i Grenå
1999: Himmerlandsgården på Als Odde
2000: Sømosegård ved Brædstrup
2001: Rodbjerggård ml. Vejle og Egtved
2002: Mariendal, Hørret Skov og fællesarealet

Det har i mange år været en god tradition,
at vi i slutningen af august tilbragte en
lang, hyggelig weekend fjernt fra Storhøj.
Den allerførste tur gik den 8.-10. septem-

ber 1988 nordpå til et smukt beliggende
bjælkehus i klitterne ved Glæde i Thy. Si-
den fulgte mange fint tilrettelagte, oplevel-
sesrige ture med skiftende arrangører:

Sensommerturen

I år blev turen så lidt anderledes end tidli-
gere. Turudvalget havde skelet lidt til de -
desværre for få - spørgeskemaer, vi fik til-
bage efter turen sidste år, og besluttede, at
2002-turen skulle udgå fra Storhøj og der-
ved give børnefamilierne bedre betingel-
ser for at deltage.

Det gav os samtidig lejlighed til at fejre
Beboerforeningens 30 års jubilæum på
behørig vis. Som tænkt, så gjort.

Lørdag den 24. august cyklede vi til
Mariendal og nød det flotte vejr med sol-
badning, svømmeture og medbragt fro-
kost. På hjemturen lagde vi vejen forbi
Tamu centret og beundrede Knuds nyan-
lagte sti.

Aftenen på fællesarealet blev uforglem-
melig. De tre nyindkøbte telte gav god
plads til de 67 tilmeldte, som med lidt for-
sinkelse nød den udsøgte middag med
grillstegt kød og lækkert tilbehør. Men fe-
stens højdepunkt var uden tvivl de musi-
kalske indslag leveret af Lance d’Sousa,
Jens Brünings og de velsyngende delta-
gere. Det blev sent, inden festen sluttede.

Søndag morgen mødtes de friske til
hyggelig morgenkaffe på engskråningen i
Hørret Skov med eventyrfortælling af Bo-
dil. Idyllen blev dog forstyrret af optræk-
kende regn.

Festen sluttede i teltet med frokost og
quiz for kvikke hoveder.



Er dine træer blevet for store?
Sådan spurgte vi i sidste nummer af Nyt fra Storhøj.
Fem parceller har indtil nu meldt sig til puljen, og bestyrelsen
indhenter derfor tilbud på træfældning og bortkørsel hos
nogle anlægsgartnere.
Er du også interesseret i et godt tilbud, så kontakt
Børge Helmer på telefon 8627 2900 eller
e-mail: borge-helmer@vip.cybercity.dk.

En epoke er slut
Vindmøllerne er solgt

Husk: vedligeholdelse
af fællesarealerne den 9.11. og 10.11.

For et par måneder si-
den lykkedes det ende-
ligt at få kontrakten
med Jysk Vindkraft
underskrevet. Ifølge
denne kontrakt overta-
ges vore vindmøller
den 30. september i år,
og dermed slutter en
epoke med Storhøj
som el-producent.
Hvis møllerne fortsat
kører efter denne dato,
er det altså ikke de nu-
værende andelshavere, der får glæde af
indtjeningen.

Service-ordningen med Vestas har
været opsagt i nogen tid, og bestyrelsens

møllersvende har efter
evne søgt at holde
møllerne kørende i de
seneste måneder.
Hvornår møllerne fjer-
nes, vides ikke, men
sandsynligvis sker det
inden for et par måne-
der, idet udbetaling af
skrotpræmien til kø-
beren er betinget af, at
møllerne skrottes se-
nest i 2003.

Carl Gerhard Lichtenberg Crone,

sekretær i Vindmøllelauget.

Sidste nyt!
I dag den 3. oktober blev møllerne “lagt ned”,

og de bliver i de næste dage skåret i passende stykker til borttransport.



Spiseklubber
Det er efterhånden en gammel tradition, at vi om efteråret (og også
gerne om foråret) danner små spiseklubber, der fungerer ca. en måned.
Vi inviterer hermed til deltagelse i spiseklubber i dette efterår.

Som sædvanligt tilmelder man sig ved at aflevere nedenstående slip i udfyldt stand
(eller også telefonisk eller på hjemmesiden). Vi håber på mange tilmeldinger.

De tilmeldte bliver af os inddelt i klubber på 2, 3 eller 4 familier, efter hvilke ugedage der
er peget på, og efter familiernes størrelse. En klub omfatter normalt 6-10 medlemmer.
Når klubben er dannet, aftaler man selv det fornødne: datoer, spisetider, osv. (Vi foreslår,
at man mødes kl. 18.30.)

Også standarden fastsæt-
tes af de enkelte klubber, der
normalt vælger at spise al-
mindelig dansk mad. Der
serveres kun én ret, men der
kan sluttes af med en kop
kaffe/the med kage.

På given foranledning vil
vi denne gang forsøge at
etablere en ”italiensk” spise-
klub. Hvis man er interesse-
ret i at deltage i denne klub,
bedes man markere det på
slippen.

Spiseklubudvalget

Tilmelding til spiseklubber
Antal: ____ voksne ____ bøm ____ småbøm

Foretrukne ugedage (sæt krydser):

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Vi deltager gerne i den eventuelle “italienske” klub

Afleveres til Margrete Blomgren, Bakkelodden 2 (8627 0537) eller

Karen Lauridsen, Æblehegnet 3 (8627 2705)

senest den 10. oktober 2002

I kan også melde jer til på hjemmesidens opslagstavle


