
GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 
Præste- Humle- og Degnehusene, 2620 Albertslund  
 
 
Møde 2 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Svend, H6, tirsdag d. 12. juli kl. 19:30 
 
  
Agenda: 
 

1. Godkendelse af referat af møde 1 
Udsendt af Svend 
 
Referat godkendt 

 
2. Ny affaldsordning og storskrald. 

Svend orienterede om muligheder som de er præsenteret fra kommunen. 
Vi beholder forventelig den nuværende ordning for storskrald, hvilket dog 
formentligt vil indebære, at der skal bestilles afhentning ’on-line’ for hele år 
af gangen. 
 

3. Fællesarealer 
Gartneren har gjort stier ved grænsen til Bispehusene tilgængelige og et par 
andre småopgaver. 
Stien mod Bispehusene ved D67 skal jævnligt holdes nede, så indsatsen 
ikke bliver spildt. 
Bestyrelsen imødekommer Motionisterne ansøgning om udvidelse af 
boulebanen til konkurrencestørrelse og flere samtidige spillere. 
Det overvejes at etablere 2 cykelchikaner ved hhv. D 61-65 og D 83-87. 
 

4. Nærlegepladser 
Nærlegepladsen ved D48. 
Vold og rutchebane bevares som nu. Alt buskads fjernes fra volden og der 
sås græs. Flisearealet udvides, den gamle sandkasse fjernes og en ny 
sandkasse som på plan opsættes. Gyngen bevares hvor den er, og der 
plantes ikke nye hække, da pladsen fra børnefamilier ønskes åben og 
sammenhængende. Det gamle bord/bænkesæt fjernes. 
 
Nye legeredskaber opsættes i uge 32. 
 

5. Carporte 
Ny carport på P-plads Degnehusene 1-51 er under opførelse. 
 

6. Væremøllen 
Garagen er fjernet og arealet kan evt. anvendes til brandvej til Væremøllen 
og kommunens øvrige institutioner. 
Kommunen har foreslået en alternativ brandvej langs D55-59, men den er 
ikke acceptabel aht. beboerne. 
Flugtveje på havesiden ved Væremøllen besluttet. Vi ansøger om støtte fra 
fondsmidler. 
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Brandvej foreslås enten på sydsiden af hegnet til institution eller alternativt 
gennem Lunden. Hvilket vil blive foreslået kommunen. 
Der er søgt fondsmidler til hjertestartere hos TrygFonden. 
 

7. Bredbåndsnet 
YouSee har opført sig helt uacceptabelt ved overfor medlemmer at påstå, at 
de ikke har det abonnement de reelt har bedt om, men et dyrere. Svend har 
kontaktet YouSee og udtrykt foreningens utilfredshed med selskabets måde 
at optræde på. 
 

8. Økonomi 
Status fra Svend og Henrik på ’gravearbejdet’ vedrørende restancer, 
udestående skat mm. 
Det foreløbige resultat blev gennemgået og arbejdet med at finde restanter 
fortsætter. 
 

9. Lunden 
Der er stadig problemer i Lunden på samme som sidste år. Besluttet igen at 
kontakte SSP. 
 

10. Røde Vejrmølle 
Næste bladdag er 1. august. 
 

11. Eksterne opgaver 
Helle orienterede om, hvad der foregår i den kommunale Brugergruppe. 
HOFOR har endeligt accepteret at vores stikledninger på både vand- og 
kloaksiden er deres ansvar helt frem til fundament. 
Poul Markussen genvalgt til HOFOR bestyrelse. 
 

12. Eventuelt. 
Henrik orienterede om materiale vedr. varmeveksler – materialet lægges på 
hjemmesiden. 
Der ligger en stor bunke buskads ud til Stensmosevej, hvilket som tidligere 
påtalt ikke er tilladt. 
En bil uden nummerpladser er uretmæssigt parkeret ved D1-49. Ejeren 
søges for at få den fjernet. 


