
GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 
Præste- Humle- og Degnehusene, 2620 Albertslund  
 
 
Møde 4 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Lona, P79, tirsdag d. 13. september kl. 19:30 
 
  
Referat: 
 

1. Godkendelse af referat af møde 3 
Godkendt 
 

2. Orienteringsmøde om ny affaldsordning. 
Svend orienterede om udsættelsen. For Røde Vejrmølle Park starter den 
nye ordning 1. december grundet forsinkelse af stativer. Stativer forventes 
nu leveret i uge 43. 
 
Svend kontakter Egebo for at arrangere afhentning. 
 

3. Fællesarealer 
Bestyrelsen er generelt tilfreds med arbejdet med beskæring langs fortove. 
Enkelte steder kommer der en efterbeskæring, så det er til at komme frem 
på fortove. 
 
Bestyrelsens gennemgang af ønsker planlægger vi sammen med vores 
gartner, så vi kun skal gå én gang. Steen arrangerer dato med gartneren 
enten den 22. eller 29. september. 
 

4. Nærlegepladser 
Taget på legehuse mangler vedligehold. Borgen bør repareres når der 
mangler et bræt som led i vedligehold. 
 
Placering af faldunderlag under det nye legepladsudstyr undersøges med 
Fantasileg. Det er svært at slå græs ved de nye måtter. Jesper S. tager et 
møde med Fantasileg. 
 

5. Væremøllen 
Der indhentes yderligere tilbud på flugtrampen på havesiden. Adgang til 
haven skal aflåses. 
 
Modtaget afslag på ansøgning om støtte til flugtrampen grundet vedtægtens 
§24 om kommunens overtagelse af foreningens formue og arealer ved 
ophævelse.  
 
Aftalt indkøb af whiteboard via Kontorzonen 
 

6. Bredbåndsnet 
Afholdt møde med ny YouSee repræsentant vedr. underlige breve. Der er 
i.flg. YouSee 245 medlemmer der ikke har overensstemmelse mellem 
abonnement og det de aktuelt får på TV. Det virker totalt uforståeligt, der har 
ikke været rod i abonnementsforhold før vi kom under YouSee, så YouSee 



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

er opfordret sammen med Dansk Kabel TV selv at finde problemerne uden 
at lukke for vores medlemmers abonnement. 
 
Dansk Kabel TV har gjort opmærksom på at der ikke var flere pladser til 
grundpakkeabonnementer. Vi anskaffer derfor en ekstra boks til 
grundpakker. 
 
Bestyrelsen vil undersøge mulighed for anden leverandør. 
 

7. Økonomi 
Henrik og Svend orienterede om det igangværende arbejde med at indhente 
restancer hos medlemmer. Holdningen blandt de berørte medlemmer er 
heldigvis positiv. 
 

8. Lunden 
Vi har ansat en oprydder i Lunden. Umiddelbart ser arealet ryddeligt ud. 
 
Vi skal i kontakt med renovationsfirmaet for at for affaldsstativer i Lunden 
flyttet tættere på pavillonerne. 
  

9. Røde Vejrmølle 
Næste nummer 3. oktober. 
 

10. Eventuelt. 
Beslutning om indkaldelse til orienteringsmøde om lavtemperaturfjernvarme 
i oktober. 
 
29. november planlagt for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 
 
 


