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Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Godt Nytår 
 Ny ekstraordinær generalforsamling. 
 Vedr. den ny affaldsordning. 
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 Juletræsafhentning. 
 Oven på en Nytårsaften uden TV fra 

YouSee. 
 

Væremøllen: 
 
 Aktivitetskalenderen for jan. og feb. 
 Krea-aften. 
 Herre-mad i RVP. 
 

Annoncer: 
 
 Serviceudlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 Rullestillads udlejes. 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Indlæg: 
 
 Indlæg fra kritisk revisor. 

 
Foreninger: 
 
 Kulturel Forening tilbyder. 
 Vejrmøllens Fiskeklub. 
 Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub 
 Sæt kryds i kalenderen – Krea klubben.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
normalt 11 gange om året i 295 
eksemplarer og omdeles til foreningens 
294 medlemmer. 

Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 

 
www.vejrmolle.dk 
 
Bladet kan her ses i farver. 
 

 

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktionsmødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 26 82 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk 
 

Næste redaktionsmøde afholdes i 
VÆREMØLLEN  

mandag den 6. februar kl. 19.00 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

http://www.vejrmolle.dk/
mailto:fisk@vejrmolle.dk
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BESTYRELSE 

Formand Svend Tanke Nielsen H 6 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com 

Kasserer Henrik Eg D 39 53 57 70 87 heeg1234@gmail.com 

Næstformand Steen Thystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

 Helle Bennedsen P 81 25 46 41 44 bennedsenhelle@gmail.com  

Web-master Jesper Simonsen D 26 20 44 03 38 simonsen@ruc.dk 

Sekretær Jan Lund D 109 30 29 24 97 aaberglund@gmail.com 

 Jesper Krogh D 18 29 99 42 71 Jesperkrogh.d18@gmail.com 

OPGAVEFORDELING 
Kontakt til 
DKTV og 
YouSee 

Svend Tanke 
Nielsen  

Fællesarealer  Steen Thystrup  

Snerydning 
Svend Tanke 
Nielsen 

Nærlegepladser og 
Lunden 

Helle Bennedsen og  
Jesper Simonsen 

Festudvalg ad hoc Brugergruppe Helle Bennedsen  

SALG OG UDLÅN 

Jesper Krogh 
D18                            

29 99 42 71 

Udlån fra Væremøllens depot: 

kloakrenser, græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal 

over trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. 

Skal afleveres i rengjort stand, ellers intet depositum retur. 

Nøgler til Dobbeltstige, der når helt op til taget, samt to 

enkeltstiger og en tredelt kombistige                                                                    

Gertrud Nielsen 
H120                          

43 96 44 74 

Slutblik til 1. sals vinduers lukning, monteres i karm, 15 kr.  

Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr. sæt dækkende stue-

plansvinduer og døre. Tilhørende en-vejs skruer 20 kr. 

Ole Henningsen 
P67                            

43 45 29 33 

Strømforsyning til Calisto-boks mod aflevering af død 

strømforsyning. Antenne-forstærkere udlånes til forsøg. 

Wattmeter- / watttimemåler udlånes.  Fedtpatroner til 

smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis 

Helle Bennedsen 
P81                             

25 46 41 44 

Borehammer METABO pneumatisk udlejes. Depositum 

100 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr 

dag. Boremaskinen kan ikke forudbestilles. 

Birgit Birkbak 
P47                            

43 96 04 09 

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.  Leje 20 kr. 

for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag. 

 

 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
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GODT NYTÅR 
 
Tak for året 2016 på trods af karakteren ’annus horribilis’ grundet stort rod i foreningens 
regnskab mange år tilbage. Dette problem blev behandlet på en ekstraordinær 
generalforsamling ultimo november 2016. På den positive side har året vist at fælleshuset 
Væremøllen har udfyldt et behov hos mange medlemmer, for der er fortsat gang i 
madklubber, sammenkomster for kreative, gode forhold for motionister, dartklub og vinklub 
og senest i et spanskkursus. På den private front ser det også positivt ud med reservationer 
til private fester. 
 
Bestyrelsen håber I alle har haft en god jul og ønsker jer alle et godt Nytår 2017. 
 

NY EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
For at ændre vores vedtægter kræves det at ¾ (75%) af samtlige husstande er 
repræsenteret på generalforsamling og at ¾ (igen 75%) af disse stemmer Ja til de foreslåede 
ændringer. På den ekstraordinære generalforsamling den 29. november var der ikke 
fremmødt ¾ af samtlige husstande, men ¾ af de, der var mødt eller repræsenteret ved 
fuldmagt, stemte for bestyrelsens ændringsforslag. Der kan derfor indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. 
 
På den ny ekstraordinære generalforsamling den 10. januar 2017, der rettidigt er indkaldt 
senest 14 dage efter den senest afholdte generalforsamling, skal der kun tages stilling Ja 
eller Nej til bestyrelsens forslag med de besluttede ændringer. Afstemningen afgøres så ved 
simpelt flertalsafgørelse. Det er derfor vigtigt at du/I møder frem, så vi får så repræsentativ en 
afstemning som muligt. Bestyrelsen opfordrer jer derfor til at lade jer repræsentere ved 
fuldmagt, hvis du/I skulle være forhindret i selv at komme til generalforsamlingen. 
 
Der kan ikke stilles ændringsforslag eller nye forslag på denne ekstraordinære 
generalforsamling jf. vores vedtægter. 
 
 

VEDRØRENDE DEN NY AFFALDSORDNING 
 
Indtil bestyrelsen har fået en endelig aftale med kommunen om afhentning haveaffald, stort 
og småt, pap og/eller storskrald skal I kontakte Vestforbrændingens kundeservice og melde 
ind at I har haveaffald og/eller pap eller storskrald. 
 
Haveaffald, småt, og pap blev hentet tirsdag/onsdag den 3./4. januar 2017 i hhv. 
Humlehusene og Præste-/Degnehusene og efterfølgende hver anden uge, dvs, i ulige uger. 
 
Storskrald hentes mandag/tirsdag den 10./11. januar 2017 i hhv. Humlehusene og Præste-
/Degnehusene og efterfølgende hver anden uge, dvs, i lige uger 
 
Glas og metal hentes tirsdag/onsdag den 10./11. januar 2017 i hhv. Humlehusene og 
Præste-/Degnehusene og efterfølgende hver tredje uge – læg mærke til dette: Hver tredje 
uge og ikke hver anden som tidligere. 
 

kundeservice@vestfor.dk  eller 
 

telefon 8020 8030 

 
 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
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FASTELAVNSFEST 
 
Bestyrelsen har fået positivt tilsagn fra de medlemmer, der de seneste år har arrangeret 
Fastelavn i Lunden, om at de vil gøre det igen søndag den 26. februar.  
 
Skulle du have lyst til at være med, kan du melde dig til via denne mailadresse:  
 

john.lindgreen@gmail.com       eller 
 

svend.vejrmolle@gmail.com 
 
 
 

JULETRÆSAFHENTNING  
 
Husk at juletræer afhentes sammen med småt haveaffald dvs. i mandag/tirsdag i ulige uger 
med start fra uge 1 i 2017 (den uge er brugt ) på tirsdage i Humlehusene og onsdage i 
Præste- og Degnehusene. 
 
For en sikkerheds skyld skal I kontakte Vestforbrændingens kundeservice og melde ind for 
afhentning af småt haveaffald eller spørg hvor længe, de fortsætter med at hente hele 
juletræer, hvis I ikke var klar til at få hentet juletræet 2./3. januar 2017. 
 

kundeservice@vestfor.dk  eller 
 

telefon 8020 8030 
 
 

Oven på en Nytårsaften uden TV fra YouSee 
 
Bestyrelsen kan desværre ikke uddybe hvorfor TV-signalet forsvandt for YouSee, så vi 
sammen med vistnok alle andre YouSee kunder ikke kunne se TV nytårsaften og måske 
også nat. 
 
Jeg prøvede at få kontakt til YouSee gennem en særlig telefonforbindelse, men fik til min 
forbavselse kun den besked, at vi havde ringet uden for åbningstiden, der åbenbart sluttede 
kl. 16. Der var ingen automatisk besked om nedbruddet, heller ikke da jeg sluttede med at 
forsøge at få kontakt kl. 17:40. 
Bestyrelsen finder dette meget utilfredsstillende og har skrevet til vores YouSee 
repræsentant om dette. 
 
Med baggrund i denne triste hændelse skynder vi os med at meddele, at YouSee stopper 
med at sende radiosignaler gennem vores antennestik. Så hvis I hører radio via et 
antennekabel til stikket i væggen, der både har en TV- og Radioudgang, skal I finde en 
anden måde at høre radio på. Vi har klippet i materiale fra YouSee, som en hjælp til jer: 
 

Vi – YouSee - slukker for FM-signalet 
 
I januar 2017 slukker vi for det FM-signal, der bliver sendt ud gennem  kabel-tv-stikket i 
din væg i hjemmet (Bestyrelsen: der er desværre ikke angivet en dato ???). Du kan 
nedenfor se, hvilke alternativer, der er til FM-signalet. 

 

mailto:john.lindgreen@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:kundeservice@vestfor.dk
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Vi – YouSee - udnytter FM-signal pladsen til at skabe mere plads til det, som flere 
efterspørger som for eksempel – hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet på flere HD-
kanaler. 
 
Påvirker FM-sluk mig? 
 
Har du et kabel trukket fra din radio over til R indgangen(som vist på billedet) i dit 
vægstik, så skal du finde andre muligheder for at høre radio. 

 
Hvordan kan jeg så høre radio? 
 
Vi lukker kun for FM-signalet gennem kabel-tv-stikket. Du kan stadig høre radio på 
disse måder: 
 

 DAB-radio - Igennem en DAB-radio kan du modtage de fleste radiokanaler i den 
bedste lydkvalitet. Se tilbud fra Elgiganten 

 På dit tv - På dit tv kan du lytte til de fleste af dine radiokanaler. Se hvor dine 
radiokanaler ligger på tv'et 

 Apps – Du kan fra et smart tv, mobiltelefon eller på PC downloade forskellige 
radioapps. 

 Stueantenne - Du kan også modtage FM-radiosignalet med en stueantenne. Du 
kan skrive dig op til at modtage en stueantenne uden ekstra beregning, så 
sender vi stueantennen til dig.  

 
YouSee omlægger også den bærende frekvens. 
 
YouSee omlægger også den frekvens hvorigennem vi ser vores TV-kanaler. De er i dag 
tilsyneladende indlæst ved 143 MHz og vil en gang i januar, sandsynligvis samtidig med at 
radiosignalet ophører bliver udsendt ved frekvens 450 MHz. 
 
Det betyder, at I så skal genindlæse alle TV-kanalerne igen for at kunne se TV. 
 
YouSee har givet en facilitet hvor bestyrelsen har søgt om fra hvilken dato dette sker. Får 
man ingen dato ved at søge på sit postnummer, skulle der ikke ske ændringer i vores 
område og ved søgning ser det ud til, at område 2620 ikke er påvirket af denne ændring, 
men nu er i advaret, hvis der pludselig optræder ’sort skærm’ en dag i januar. 
 

https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/nyhedsarkiv/tv2017/elgiganten
https://kundeservice.yousee.dk/tv/funktioner-og-brug/radiokanaler
https://kundeservice.yousee.dk/tv/funktioner-og-brug/radiokanaler
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Væremøllens aktivitetskalender 

 

Januar 
 
S  1  

M  2 16:00 Spanskkursus 

19:00 Dartklubben 

19:00 Redaktionsmøde 

T  3  

O  4  

T  5 15:00 Spiseklub 2 

F  6  

L  7 Privat arrangement 

S  8 Privat arrangement 

M  9 16:00 Spanskkursus 

T  10  

O  11  

T  12  

F  13  

L  14  

S  15  

M  16 16:00 Spanskkursus 

19:00 Dartklubben 

T  17 15:00 Vinklubben 

O  18 19:00 Kreaklubben 

T  19  

F  20 Spiseklub fest 

L  21 Spiseklub fest 

S  22  

M  23 16:00 Spanskkursus 

T  24 15:00 Spiseklub 2 

O  25 18:00 Herremad 

T  26  

F  27 16:00 Kulturforeningen 

L  28  

S  29  

M  30 16:00 Spanskkursus 

19:00 Dartklubben 

T  31  

 

 
 

Februar 
 
O 1 15:00 Spiseklub 2 

T 2  

F 3 Privat arrangement 

L 4 Privat arrangement 

S 5  

M 6 16:00 Spanskkursus 

19:00 Redaktionsmøde 

T 7  

O 8 17:00 Fiskeklubben 

T 9  

F 10  

L 11  

S 12  

M 13 16:00 Spanskkursus 

19:00 Dartklubben 

T 14 15:00 Spiseklub 

O 15 15:00 Spiseklub 2 

T 16 19:00 Kreaklubben 

F 17  

L 18  

S 19  

M 20 16:00 Spanskkursus 

T 21 16:00 Fiskeklubben 

O 22  

T 23  

F 24 16:00 Fiskeklub. generalforsamling 

L 25  

S 26 10:00 Fastelavn 

M 27 16:00 Spanskkursus 

18:45 Dartklubben 

T 28  
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Herremad i RVP 
 

Så er den her!  Herremad-klubben i Røde Vejrmølle Park. 
Der har været flere forespørgsler på muligheden for oprettelsen af 
en Madklub for Mænd. I den anledning har undertegnede stukket 

hovederne sammen og udarbejdet et idéoplæg for etablering af en 
sådan. 

 
Så er du mand, bor i Røde Vejrmølle Park og med interesse for 

traditionel dansk mad, fransk mad, italiensk mad, tapas, 
fusionskøkken, frokostmad, japansk mad, anden asiatisk mad, 

arabisk mad, ny nordisk mad, fisk og skaldyr, kød, fugl, vegetarisk, 
smag og sensorik i madlavning og alt muligt andet indenfor genren, 

så mød op til startmødet: 
 

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:00 i 
Fælleshuset Væremøllen. 

 
Her vil vi drøfte interessen, idéoplægget, madtemaer, 

mødefrekvens og andet relevant i denne anledning. – Der vil også 
være præsentation/demonstration af første fif til højnelse af smag. 

 
Med venlig hilsen 

 
Dan Raun (H106) og Ole Rømer D107) 

 

 

 

 

Krea-aften 
 

For alle der strikker, hækler, broderer, filtrer, 

knipler, knytter, syr eller har andre kreative 

aktiviteter, der for en aften kan henlægges til 

Væremøllen. 

 

Vi mødes den 18. januar kl. 19.00-21.00 

Susanne & Louise 
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SERVICE-UDLEJNING 
 

                       
 
Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at 
kunne leje festservice til en privat fest. 
 

Der er service til 36 personer, omfattende: 
 

 Dybe og flade middagstallerkener 

 Frokosttallerkener 

 Rød-, hvid-, portvins-,champagne- og vandglas 

 Kaffekopper m/ desserttallerkener 

 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
 35 hvide stabelstole 

 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
Medlemmer af motionistforeningen  kr.100,- 
Andre grundejerforeningsmedlemmer  kr.200.- 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D 18 Telf. 43 96 98 60 
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Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle Park 

 Faste tilbudspriser for alle Dør og Vindues typer til Røde Vejrmølle Parken 
 Superlavenergi vinduer med 2 eller 3 lags glas evt. med ALU udvendig, så vinduerne 

aldrig skal males 
 Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 
 Fast tid og fast pris 
 Erfaring fra over 200 vinduesudskiftninger i Røde Vejrmølle Parken 

 

 

Husk. Energi tilskud fra Albertslund Kommune/fjernvarme. 
Til både 2 lags glas energi B og 3 lags Glas energi A. 

 
Kontakt Tømrermester Bjarne Hansen for et uforpligtende tilbud 

 

 Tlf.nr.: 40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

 Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 
  www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bbyg.dk 

 

 

http://www.vestegnensvinduer.dk/
mailto:bh@bbyg.dk
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Til medlemsbladet 2. januar 2017. Synspunkter efter den ekstraordinære generalforsamling, 

den 29. november 2016. 

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2016 står der en række spørgsmål 

tilbage, herunder ….  

1. Bestyrelsen fik sin tillidsafstemning og derigennem mulighed for økonomisk at rette op inden 

den næste generalforsamling. Bliver bestyrelsen i stand til at få det konstaterede underskud 

rettet op, så ingen medlemmer eller bestyrelsen selv, står tilbage med det foreløbige 

underskud på ca. 100.000 kr. (hvis SKAT godkender ordning for de 256.000 kr.).  Får vi den 

autoriserede revisor Preben Kellerstrøm til at betale helt eller delvist af underskuddet (det 

opgjorte tab) ? Uanset tabets størrelse ønsker medlemmerne at få en forklaring på om/hvorfor 

der vil blive besparelser eller kontingentstigning. Selv en mindre sum af den frie egenkapital  

er slet ikke tilfredsstillende oveni et løbende højt kontingent – hvorfor betale en gang til. Det er 

før set andre steder, at en større eller mindre gruppe medlemmer anlægger sag mod den 

ansvarlige bestyrelse i en grundejerforening?  

Som bekendt har den ansvarlige bestyrelse ikke haft en dækkende forsikringsordning, så vi 

var sikret mod fx økonomisk tab. Der har kun været en forsikring mod kassererunderslæb, og 

her mener bestyrelsen åbenbart ikke der kan rejses sag mod kassereren.     

 

2. Skal vi have en bedre demokratisk ordning i foreningen ift. at fremsætte forslag til ændring af 

vedtægterne, så det bliver almindeligt for såvel bestyrelse som medlemmer at få en 

uafhængig juridisk ekspert til at vurdere såvel det konkret saglige i stillede forslag som det 

sproglige indhold. Det er ikke en hensigtserklæring, men den eksakte ordlyd, fordi der er tale 

om vedtægter. Det vil være hensigtsmæssigt at generalforsamlingen ikke på et sent tidspunkt 

skal forholde sig til begge dele, på et tidspunkt hvor alle stort set var trætte inkl. dirigenten i 

2016.  Det bør ligeledes være således, at alle forslag udsendes skriftligt til medlemmerne i god 

tid, og dermed 1-2 uger før behandlingen?  

 

3. Skal vi nu indhente synspunkter på, hvad der skal til for at få tilføjet vedtægten noget om den 

kritiske revisor, så denne ikke kun skal være kritisk?  Der var bred enighed om, at det er gene-

ralforsamlingen, den kritiske revisor er ansvarlig overfor samt rapporterer til – og altså ikke 

bestyrelsen. Den kritiske revisor er valgt af medlemmerne, og ”bestyrelsen skal ikke blande 

sig”.  Dermed skal alle nu bidrage til at komme nærmere ind på hvad den kritiske revisors 

arbejde er, og at der arbejdes videre med dette til den kommende generalforsamling.  

 

Skal vi satse på både at have et forslag til kommisorium for den kritiske revisor til den 

ordinære generalforsamling i maj 2017, som et mere beskrivende tillæg til vedtægtens 

paragraf?  Rollen for den kritiske revisor besluttes af generalforsamlingen. Om den 

statsautoriserede revisor var synspunktet, at hans job ikke var at opdage underslæb. Det skal 

de bestilles til, hvis man har den opfattelse.  Så vi har en interesse i at få kendskab til 

kontrakten mellem bestyrelsen og revisoren.    

 

4. Carportlauget skal have fremlagt et regnskab med forklaringer, så der ikke gemmer sig et 

lignende problem, som med grundejerforeningens regnskabsunderskud. Medlemmerne har ret 

til at få at vide, hvordan indtægterne er brugt. Det vil indgå om der mangler indtægter i 

carportlauget. Her er det værd at lægge mærke til, at den kritiske revisor ikke for nuværende 

skal kigge kritisk på dette selvstændige regnskab (som en del af regnskabet).  

 
Med venlig hilsen, Fin Hansen, Kritisk revisor  



 

Foreninger 

  
12 

 

KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmeldingsfrist: Bemærkning: 

Generalforsamling 27. jan. 18:00 Væremøllen 15. januar  

 
 Se specifikation på vores hjemmeside: rvp-kf.dk 
 
 
 
 
 
’ 
 
 

 
 
 
 

Indmeldelses-blanket 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2016 betales med: 
(indsættes på reg. nr: 2275 Konto:  8981 290 209 med navn som tekst) Kr. 100,00 

                    (Sæt kryds/tilføj) 

 
 
 
Ønsker til aktiviteter: 

Film: Opera: Teater: 

Udstillinger: Koncerter: Byvandringer: 

Temarejser: Andet: Andet: 

Afleveres hos kasserer, Hugo Pedersen. D76 
 

Du kan se alt om foreningen på: http://rvp-kf.dk 
 

 
 
 

http://rvp-kf.dk/
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Vejrmøllens Fiskeklub 
 
 

Fiskeklubbens bestyrelse: 
 

Funktion: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: 

Formand Steen Thystrup       H2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

Næstformand Bjarne Blok Hansen       D97 43 43 19 97 aogb.blok@comxnet.dk 

Kasserer og 
Webmaster 

Finn Skjørbæk       P79 26 82 02 25 fisk1507@gmail.com 

Sekretær Holger Hansen       P7 43 45 49 61 benteogholger@comxnet.dk 

 
 
Vi har vores egen hjemmeside: 
 

www.vejrmollensfiskeklub.dk 
 

hvor du kan finde alle relevante oplysninger om klubben og dens aktiviteter. 
 
Hvis du har lyst til at komme i gang med at fiske - uanset om du er erfaren eller blot vil prøve 
det - kan du udfylde indmeldelsesblanketten eller ringe til en fra bestyrelsen. 
 
Du kan også tilmelde dig på vores hjemmeside. 
 
 
 

Indmeldelsesblanket 

Fornavn: Efternavn: Fødselsdato: Mobil/tlf: E-mail: 

     

Adresse: Postnr.: By: 

   

Interesser: 
(sæt X) 

Havfiskeri: Kystfiskeri: Å-fiskeri: Put & Take: 

Karpefiskeri: Spinnefiskeri: Fluefiskeri:  

Kontingent: Kr. 100 / medlem Kr. 200 / familie Indsættes på: 9570/11919545 

 Bedes afleveret hos kasserer: Finn Skjørbæk, P79 

 
 

http://www.vejrmollensfiskeklub.dk/
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RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB 
 
Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til forskellige 
sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. Desuden har medlemmerne 
igennem mange år også stået for det praktiske arbejde med at arrangere den årlige 
sommerfest, samt sørge for afviklingen af Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i 
Lunden. 
 
Faste aktiviteter er følgende: 
 

 
Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes 

Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-stævner i 
vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor man 
aldersmæssigt minimum skal være i slutningen af 30'erne for at 
deltage. Modstanderne er andre beboer-hold fra kommunen, og 
udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til medio september. Der er 
fri søndags træning kl. 10-11.30 på banerne i Roholmparken. I 
samme turnering findes også en seniorturnering, deltagerne her skal 
være min. 18 år gamle 
 
Interesseret så kontakt Henrik H 84 

 
 
Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi en bane til rådighed på Egelundskolen 
om lørdagen fra 8:00 til 16:00.  
 
Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene mm. 
 
Petanque: Hver Søndag kl 11.00 er der folk der spiller Petanque på banen i Lunden. Find 
kuglerne frem og mød op.  
 
Dart: Der spilles hver anden mandag, i lige uger, i fælleshuset Væremøllen, Der spilles fra 
September til og med Maj 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen 
medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. 
Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 
 
Årsfest: I klubbens love står der, at man skal afholde mindst en årlig fest. Dette gøres 
normalt efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden. 
 
Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 14.00 er vi nogle voksne piger, der går en tur i 
Vestskoven. Mød op på den sidste p-plads i Degnehusene og gå med en tur i Vestskoven – 
for alle i bebyggelsen! 
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Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: 
                                                                                                
Aktive  : Kr. 200,- pr. år 
Passive  : Kr.   60,- pr. år  
 
Regnskabsåret er 1/1 - 31/12 og kontingentet opkræves på konto: reg.2275 – 438 737 9105.  
Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
Bestyrelse:       
  
Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 24 48 92 12 
  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 
Kasserer : Jesper Krogh D 18 Tlf. 43 96 98 60  
  E-mail: jesperkrogh.d18@gmail.com 
 
Sekretær : Ole Lassen D 40 Tlf. 43 45 44 10  
  E-mail: olila@comxnet.dk 
 
Best.suppl. : Karin Skytte D 68 Tlf. 42 50 66 50 
  E-mail: kgskytte@gmail.com 
 
Kontaktpersoner: 
 
Fodbold : Henrik Sørensen H 84 Tel. 29 74 32 94 
  E-mail: hsshumle84@gmail.com 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Tel. 24 48 92 12 
  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

 
Petanque/Dart : Bjarne B.Hansen D 97 Tel. 51 23 34 97 
  E-mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 
 
 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:kgskytte@gmail.com
mailto:hsshumle84@gmail.com
mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:aogb.blok@comxnet.dk


 

 

 

Albertslund’s bedste 
mæglerteam! 

                 

              
 

Fordi det ikke er lige meget, 
hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 

Bytorvet 31, 2620 Albertslund 
Tlf.: 43 64 20 00 e-mail: 256@edc.dk 


