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Møde 5 i foreningsåret 2015 - 16 
 
Mødested hos Rikke Matthäi Leland, P40, tirsdag d. 15. december kl. 19:30 
Deltagere: Jesper K., Helle, Lona, Rikke, Jesper S., Steen og Svend 
Referent: Rikke Matthäi Leland 
 
1. Godkendelse af mødereferat 4  
Referat udestår fra Helle 
 
2. Fællesarealer  

1. Oprydning efter snefald og storm. 
Efter det voldsomme snefald i november har en del træer og buske lidt yderligere 
skade, som gartneren nu også er i gang med at tage hånd om.  Meld ind til Steen 
Thystrup, H2, eller vejrmolle@gmail.com  hvis der er beplantning med skader efter 
snefaldet omkring hvor I bor, det ikke ser ud til der er blevet taget hånd om. 

2. Status på fældninger og fliser. 
Flisearbejde er ved at være udført og beskæringer er i gang område for område. 

 
3. Nærlegepladser  

1. De bestilte arbejder er færdige. 
Lona mangler en regning. Svend fremsender asap. 

 
4. Bredbåndsnet  

1. Diskussion af YouSee evne til at give os hvad vi forventer. 
Der har været store problemer for enkelte medlemmer fordi YouSee ud-
sendte reparatører ikke har evnet at løse problemer med manglende TV-
signal. 
Information givet var af kaotisk karakter og det tog ca. 10 dage for at få pro-
blemet løst. 
Denne behandling er ikke rimelig og bestyrelsen har klaget til YouSee over 
forløbet 

2. Fælles henvendelse til YouSee for manglende levering af fuld pakke i okto-
ber. 
I et brev vedrørende overflytning til YouSee-platform i starten af oktober 
blev vi lovet adgang til den fulde YouSee TV-pakke resten af oktober. Det fik 
vi ikke. 
Ét medlem havde gjort opmærksom på manglen og havde klaget til YouSee 
og fået en erstatning svarende til forskellen på den TV-pakke han abonne-
rede på og den fulde TV-pakke. 
Formanden har derefter kontaktet YouSee for at gøre gældende, at der var 
mange i foreningen, der ikke fik hvad YouSee havde lovet. 
Resultatet efter en eller flere rundgange i YouSees direktion blev at hvert 
medlem selvstændigt skulle gøre krav gældende ved at kontakte YouSees 
Kundeservice. 
Formanden gjorde det som en test og her blev formanden, YouSee kunde-
service og – YouSee regnskabsafdeling enige om at det mere praktisk hvis 
formanden indsamler data fra alle de der ønsker kompensation for mang-
lende adgang til den fulde TV-pakke dvs fra de der har den lille eller mel-
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lemste TV-pakke. 
Dette vil ske i januarnummeret af Røde Vejrmølle 

 
5. Økonomi 

1. Status fra Lona. 
To større regninger for snerydning/saltning og hegn ved handikaprampen 
ved Væremøllen. Legepladsarbejdet betales nu. 

 
6. Carporte 

1. Status på arbejdet. Det går langsommere end hvad kan skyldes vejrlig. 
Der arbejdes lige nu på Præstehusene 51 – 129 og næste bliver Præstehu-
sene 1 – 49. Desuden opføres to nye carporte inden jul. 

2. Manglende samarbejdsvilje fra HRHs projektleder. 
Det har været usandsynligt svært at få HRHs projektleder til at holde besty-
relsen orienteret om arbejdets fremdrift. Efter mødet har vi modtaget en op-
dateret plan, der udskyder Degnehusene til efter Nytår 

3. Oprydning på de ’færdige’ carportpladser. 
Bestyrelsen har klaget over at der ikke ryddes op, når arbejdet på én P-
plads er færdigt. Der vil ske en oprydning, hvor arbejdet er færdigt senest 
inden jul. 

 
7. Røde Vejrmølle  
RVP januar har bladdag mandag d. 4. januar 2016. 
 
8. Ny affaldsordning  

1. Vi har lavet en aftale om muligt køb af ca. 34 affaldsstativer. Hvordan skal vi 
formidle dette til interesserede i RVP. 
Vi vil indenfor kort tid sætte disse til slag i Røde Vejrmølle efter ’først til møl-
le’-princippet 

2. Vi har tilbudt at være tovholder ved indhentning af tilbud på nye affaldsstati-
ver. 
Bestyrelsen har indgivet et forslag til kommunen, der har lovet at formidle 
dette til øvrige områder der skal bestille stativer fx til madaffald, men også 
andre typer stativer som erstatning for slidte stativer. 

 
9. Væremøllen  

1. Lokalplan er vedtaget, men vi har ikke hørt fra Byggesagskontoret. 
Efter mødet forventes byggesagen afslutte inden juleferien 

2. Skiltning, gæster har svært ved at finde fælleshuset. Skal vi have skiltning 
fælles/separat med Institutionerne. 
Vi starter med at lægge et kort med vejanvisning som alle kan bruge til div. 
festinvitationer mv. ud på hjemmesiden. 

3. Kontokik til Brugergruppen – hvordan udover depositum ved leje 
Er på vej 

4. Affaldsordning til Væremøllen. Brugergruppen besluttede ikke på sidste 
møde. 
Det er undersøgt og bestyrelsen ved Jesper K. bestiller beholdere til glas og 
restaffald. Resterende affald (fx papkasser) skal vi tage med hjem. 
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5. Endelig økonomisk status afventer affaldsordning og byggesagsgodkendel-
se. 
Enighed i bestyrelsen  

6. Budget for Væremøllen nu eller efter første år. Brugergruppen mangler øko-
nomisk oversigt for indtægter. 
Efter første års drift. 

7. Snerydning ved Væremøllen kan forhåbentlig klares ved vores lokale sne-
rydder. 
Svend kontakter ’snerydderen’ 

8. Bestyrelsen har ansøgt Trygfonden om opsætning af en Hjertestarter, men 
har fået afslag, da der har været overvældende interesse. Bestyrelsen un-
dersøger hvad det koster os selv, at anskaffe en hjertestarter til opsætning 
på Væremøllens facade. 

 
10. Brugergruppen  
Helle orienterer. 
Kommunen/kommunerne havde fortaget sit valg af renovatør, men to andre har 
klaget over beslutningen, så det udestår endnu hvem der skal foretage afhentnin-
gen 
 
11. Eventuelt  
Andre (glemte) sager 
 
Affald ved Stensmosevej ud for D27. Kommune har flere gange forklaret at det ikke 
er en oplagsplads. Svend kontakter D27 for at få det fjernet 
 
Offentliggørelse i Røde Vejmølle om en lukket gruppe for Røde Vejmølles med-
lemmer. Her kan der på en hurtig måde orienteres om hændelser der berører alle 
eller mange. Gruppen hedder: Røde Vejrmølle Forum. 
 
Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at der ud for D59 eller andet fornuftigt sted 
bør opsættes en form for cykelchikane for at nedsætte cyklisternes hastighed, når 
de kommer susende fra Tværstien ved institutionerne og fortsætter ned gennem 
Degnehusene eller omvendt, til fare for både gående, bilister og cyklisterne selv. 
 
Bestyrelsen indhenter et forslag til cykelchikane. 
 


