
GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 
Præste- Humle- og Degnehusene, 2620 Albertslund  
 

 

Møde 1 i foreningsåret 2015 - 16 
 

Mødested hos Svend T. Nielsen, H6, tirsdag d. 18. august kl. 19:30 
 
 

Agenda: 
 
1. Konstituering & arbejdsopgaver  
 

Formand  Næstformand  Kasserer  

Sekretær  Legepladser  Fællesarealer  

Fester  Lunden    

      

Gangbræt / 
græstromle  Boremaskine  

Udlejning af 
og fra 
garagen  

 
 
Endvidere 

 Salg og udlån som det fremgår af RVP 

 Fordeling af honorar 

 Fastlæggelse af årets møder samt generalforsamling 2015 

 Fastlæggelse af mødevederlag 

 Bestyrelsens beretning til Kommunen med følgebrev om relevante 
oplysninger om konstituering 

 
2. Væremøllen 
Klub Albert har skiftet navn til Væremøllen. Der har været lavet en fantastisk 
indsats af brugergruppen og et større antal frivillige og selvfølgelig af de 
professionelle bestående af folk fra tømrermester Bjarne Hansen, Albertslund VVS, 
Elinstallatør Casper Juhl, Malerselskabet Preisler & Thorsen ApS ved Henrik Stig 
Sørensen og gulvfirma JL Entreprise ved Jack Kristensen. 
 

 Invitation til en glad aften for de aktive. 

 Fremvisning af Væremøllen og gennemgang af renoveringen 

 Åbent hus planlagt til d. 6. september 
 
3. Nærlegepladser 
Status på renovering af nærlegepladserne ved 
  

D13,   Gynge flyttes, legehus opsættes 
D17,   Koldbøttestang og bord/bænkesæt med fliseunderlag 
P21,   Gynge opsættes  
P116,  Legehuset fjernes, sandkasse bibeholdes, vippe indkøbes og opsættes.  



GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 
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           Bord/bænkesæt bibeholdes. 
D48,   Sandkasse bibeholdes og vippedyr fjernes (kan vi lave en mindre 

sandkasse?) 
H10,   Klatrenet 
H18,   Rutsjebane 
H94,   Nyt legehus og nyt bord-bænkesæt 

 
4. Bredbåndsnet  
YouSee er endelig kommet på banen. Vejledning suppleret i RVP-bladet. 
 
5. Økonomi  

 Årsregnskab for carportlauget fremlægges. 

 Regnskabs- og budgetoversigt som minimum til møderne i oktober, januar 
og april. 

 
6. Generalforsamling for carportlauget 
Der foreligger tre tilbud på udskiftning af carporttage til ståltage med 
kondenshæmmende belægning. 
 

 Tilbud 1 er på ca. kr. 2960 stålplader 0,4 mm med filtbelægning mod 
kondens  

 Tilbud 2 er på ca. kr. 3975 stålplader 0,5 mm med antikondensbelægning 

 Tilbud 3 er på ca. kr. 4850 stålplader 0,5 mm med antidrypdug 
 
7. Nyt affaldsregulativ  

 Har vi kommentarer til det affaldsregulativ kommunalbestyrelsen har 
godkendt? 

 Fastlæggelse af orienteringsdag for medlemmer 

 Fastlæggelse af ekstraordinær generalforsamling for beslutning om 
affaldshåndteringen i Røde Vejrmølle Park 

 
8. Røde Vejrmølle  
Næste nummer kommer i august med bladdag d. 7. september  
 
9. Eksterne opgaver 
Brugergruppen ved Helle. 
 

10. Generalforsamling  

 Evaluering. 

 Punkter til året fra generalforsamlingen. 

 Referat er godkendt af dirigenten og indgik som Nyt fra Bestyrelsen i juni 
nummer af RVP. 

 

11. Eventuelt  
Andre (glemte) -sager 
 


