
GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 

Præste- Humle- og Degnehusene, 2620 Albertslund  
 

Møde 11 i foreningsåret 2016 - 17 

Mødested hos Steen, H2, tirsdag d. 14. marts kl. 19:30 
 
Til stede: Svend, Steen, Jesper K og Jan 

Afbud fra: Jesper S, Helle og Henrik 

Repræsentant fra YouSee:  Allan Schlaikjer Jørgensen 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af mødereferat  

Referat godkendt 

2. Revisionsprotokollatet 2015-16 (Fortroligt punkt) 

Orientering ved Svend. 

3. Ekstern administration 

 Vi har problemer med at få opstillet en balance pr. 1. april 2016 og desværre har vi ikke fået hjælp 
fra revisor Preben Kellerstrøm. Danske Bank er meget langsommelige med at give kik-adgang til 
vores konti. 

 Hjemmeside er oprettet i testmiljø, afventer overførsel af informationer fra  gammel hjemmeside. 
Svend vil besøge Advodan og få en introduktion til hjemmesiden. 

4. Økonomi  

 Økonomien ser OK ud i forhold til budget, men vi mangler en samlet fælles overblik i forhold vores 
eget budgetoplæg. Henrik og Svend vil holde møde med Advodan, så vi kan få sammenhæng 
mellem budget og administrative konti. 

 Tanker om budget udsat 

5. Fællesarealer  

 Asfaltlapning af revner bestilt og arbejdet vil blive annonceret på P-pladserne i passende tid. Bilier 
kan ikke holde hvor der er revner. 

 Vi har sammenlignet tilbud og valgt det billigste. Indgår kontrakt der betyder, at vi får slamsuget en 
gang årligt indtil videre. 

 Vi besluttede at gøre brug af tilbud fra Falck på opsætning af hjertestartere og kontakter Falck for 
at få opsat to hjertestarter strategisk i bebyggelsen. Den ene placeres dog i Vejrmøllen. 

 Vi har fået et uopfordret tilbud på snerydning. Vores nuværende kontrakt om snerydning udløber 
her i marts måned. Vi forhandler med parterne i forhold til indgåelse af ny kontrakt. 

 Skiltenumre til orientering i bebyggelsen mangler flere steder. Vi kontakter skiltemand for bestilling 
af nye, men vil foretage en opfølgende gennemgang for at sikre at skilte ikke ligger hos 
medlemmer, der har ’glemt’ at sætte det op fx efter maling. 
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6. Nærlegepladser  

Har vi fået et ønske, emnet udsat til næste møde 

7. Bredbåndsnet  

 Leje af TV-boks til 30 kr./md. hos YouSee for medlemmer mod 2 års forlængelse af kontrakt fra nu. 
YouSee repræsentant var inviteret til mødet for orientering, spørgsmål og for at modtage vores 
bemærkninger om, at bestyrelsen syntes, der var udvist usædvanlig lidt konduite i denne sag. 
YouSee repræsentant vender tilbage. 

 Bestyrelsen opsiger formelt kontrakten med YouSee, så der kan åbnes for en forhandling.  

 Generel drøftelse af det videre samarbejde med YouSee. Bestyrelsen vil nedsætte en 
arbejdsgruppe for at vurdere foreningens alternativer. 

 Bestyrelsen har modtaget mail fra Dansk Kabel TV, der indikerer en samling af disse to firmaer 
under én hat – YouSee. 

8. Ny affaldsordning 

 Svend orienterede om endelig aftale storskrald, haveaffald mm. Det skulle betyde, at foreningen 
vender tilbage til den ordning vi havde før den ny ordning. Vi skal så få hentet disse affaldsgrupper 
fra P-pladserne på afmærkede områder. Skilte til markering af opsamlingspladser opsættes om 
nødvendigt, men skilte er dyre. 

 Bestyrelsen har modtaget henvendelse om placering af kuber til overskydende plastaffald – 
forventeligt tre kuber. Bestyrelsen takker nej. Vi ønsker at kommunen sørger for at vi  får den 
fornødne kapacitet på matriklen i forhold til plastikaffald og ikke have opsat kuber/igloer på 
parkeringspladsen.  

9. Røde Vejrmølle  

RVP har bladdag mandag d. 3. april 2016. 

10. Lokalplan  

Orientering om gennemgang af lokalplan udsat. 

11. Væremøllen  

Brugergruppen savner indsigt i økonomien. Problemet skal finde sin løsning hos Danske Bank jf. om kik-
adgang ovenfor. 

12. Carporte  

 En carport på P-plads H2 – 54 ønsket 

 Fire carporte på P-plads H68 –126 ønsket – ny række 

 Laugsmøde afholdt d. 7. marts med fremlæggelse af regnskab. Regnskabet godkendt. 
Arbejdsgruppe nedsat til at udforme ’vedtægter’ for carportlauget. Se referat på hjemmesiden 
under carporte. 

13. Brugergruppen  

Intet 
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14. Fastelavnsfest 

Bestyrelsen takker de aktive for et fint arrangement.  

15. Eventuelt  

Ønske fra beboere om vejbump ved Præstehusene 51 - 129. Vi har fået et favorabelt tilbud om etablering, 
som vi accepterer og iværksætter. Bestyrelsen overvejer om der er lignende steder i bebyggelsen, hvor 
vejbump er påkrævet. Medlemmer opfordres til at komme med ønske i Røde Vejrmølle.  

 


