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

Møde 3 i foreningsåret 2016 - 17  
  
Mødested hos Jesper Krogh D 18, mandag d. 8. august kl. 19:30  
  
  
Referat:  
  

1. Godkendelse af referat af møde 2  
Udsendt af Lona og Svend  
Godkendt 
 

2. Orienteringsmøde om ny affaldsordning.  
Svend orienterer om sidste nyt.  
Intet nyt 
 

3. Fællesarealer  
Har vi en ny kontaktperson for legeplads ved P21?  
Gartneren bedt klippe buske, der hænger ud over stier   
Nej ingen ny kontaktperson for legeplads ved P 21 
 

4. Nærlegepladser  
Status på den aftalte renovering.  
Det aftalte leveres i uge 32. 
Ingrid D 30 er kontaktperson for legepladsen D 48 
  

5. Carporte  
Carport ved D1 – 43 færdigmeldt.  
  

6. Væremøllen  
Ansøgning sendt til Lokale og Anlægsfonden.  
Flugtvej fra havesiden koster ca. 125.000  
  

7. Bredbåndsnet  
Intet nyt fra klage til YouSee på besynderlige henvendelser til medlemmer. 
Nødvendig opgradering af krydsfeltet til flere grundpakker.  
2 huse har ikke haft fjernsyn i 5 dage i uge 31. Vi beder om et møde med 
You See 
  

8. Økonomi  
Status fra Henrik og Svend.  
Breve vedr. restancer afleveres personligt – et mindre antal sendes 
Anbefalet.  
  

9. Lunden  



Status på det evindelige svineri.  
Opfordring til at følge Facebok-gruppen. 
Thomas D 26 vil gerne påtage sig oprydning i Lunden. 
SSP er kontaktet og har fået tilsendt materiale. 
   

10. Røde Vejrmølle  
Næste redaktionsmøde er d. 5. september.  
Bestyrelseslisten skal revideres. 
 

11. Eksterne opgaver  
Helle orienterer fra Alb. Brugergruppe  
Intet nyt 
  

12. Tilbud om overtagelse af fjernvarmeanlæg  
Vurdering af tilbud, Albertslund Varmeværk er kommet med vedr.  
muligheden for at overgå fra ejer til lejer af vores tilslutningsanlæg. Er det en 
god idé for medlemmerne?  
Svend kommenterer tilbud og det rundsendes til bestyrelsen.  

  
      13. Eventuelt  

 Andre (glemte) - sager  
           Der indløber ansøgninger om beskæring – deadline er 1. september. 

 Indhentet tilbud fra Tryg vedr. ansvarsforsikring for bestyrelsen.  


