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Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Godt nytår. 
 Carporte. 
 Skader efter snefald og storm. 
 Snerydningen. 
 Vedrørende den nye affaldsordning. 
 Fastelavnsfest. 
 Om overgangen til YouSee i oktober. 
 Juletræsafhentning. 
 Affald på arealet mod Stensmosevej. 
 

Væremøllen: 
 
 Opskrivning og lejepriser. 
 Høstfest. 
 Aktivitetskalender. 
 Fastelavn. 
 

Indlæg: 
 
 Fastelavnsfest. 
 

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

Foreninger: 
 
 Kulturel Forening tilbyder. 
 Vejrmøllens Fiskeklub. 
 Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub. 
 Dart. 

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 14. marts kl. 19.30 
 
 
 

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

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

Kasserer Lona Skjørbæk P  79 43 63 02 25 lona@vejrmolle.dk 

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

 Helle Bennedsen P  81 43 96 43 44 bennedsenhelle@gmail.com  

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

 Rikke M. Leland P  40 43 45 00 15 rikkematthai@leland.dk 

 Jesper Krogh D18 29 99 42 71 Jesperkrogh.d18@gmail.com 

OPGAVEFORDELING 

ComX kontakt 
Ole Henningsen 

P 67, Tlf. 43 45 29 33 

Fællesarealer 

Snerydning 
Steen 

Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jesper 

Lunden Jesper, Helle Brugergruppe Ole 

SALG OG UDLÅN 

Jesper 

Simonsen 

D26                            

20 44 03 38 

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle 

og bræt til tapetsering af 1. sal over trappen. Weber 

rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. Leje 50 kr. for de 

første 3 dage (inkl. en pakke træflis til rygning) Derefter 

50 kr. pr. dag. Skal afleveres i rengjort stand, ellers intet 

depositum retur. 

Gertrud 

Nielsen 

H120                          

43 96 44 74 

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager er gratis. Filtre 

til udsugningsanlæg, 10 kr. pr stk., 3 stk. for 20 kr. 

Messing-omløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt 

med 3 omløbere, O-ringe og trykskiver, 100 kr.. 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. 

Peter Vedtofte 
D11                            

43 63 71 63 

Højtryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.  Leje 20 kr. 

for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr. dag.  Kan 

forudbestilles mod erlæggelse af depositum 

Ole 

Henningsen 

P67                            

43 45 29 33 

Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt op til 

taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67.  

Antenne-forstærkere udlånes til forsøg.  F-stik til "tredje 

udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt med det nye 

anlæg, men han har det stadig) 

Wattmeter/watttimemåler udlånes.  Fedtpatroner til 

smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis 

Helle 

Bennedsen 

 

P81                            

43 96 43 44 

METABO pneumatisk borehammer 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:lona@vejrmolle.dk
mailto:vejrmolle@gmail.com
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
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GODT NYTÅR 
 
Tak for året 2015 hvor foreningen fik et fælleshus, der ser ud til at være en succes. Der er 
kommet gang i madklubber, sammenkomster for kreative, etableret fiskeklub og huset giver 
gode forhold for motionister, dartklub og vinklub. 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 2016. 

 
CARPORTE 
 
Udskiftningen af de gamle carporttage har desværre taget væsentlig længere tid end 
planlagt, men når I nu læser i Røde Vejrmølle skulle arbejdet gerne være ved at være færdigt 
på Degnehusene 45 – 111, så der kun skulle mangle Degnehusene 1 – 43. 
 
Desværre har kontakten til HRH ikke været optimal, så det har været svært at informere jer 
om, hvornår arbejdet startede på jeres P-plads, og det har været svært af få HRH til at rydde 
op, når arbejdet på en P-plads var færdigt. Det er erfaringer vi må huske, hvis vi senere skal 
lave sådanne store entrepriser. 
 
Det var dog herligt, at det lykkedes, at få HRH til at rydde op inden jul, selvom det for nogle 
pladser først blev den 24. december. 
 
Snevejret sidst i november og stormvejret(ene) derefter har selvfølgelig påvirket fremdriften 
og en HRH-medarbejder faldt desværre gennem et tag og brækkede en arm, men det må 
konstateres, at arbejdet har taget længere tid end beregnet. Med et godt informationsflow og 
oprydning var det sagtens til at forstå, men den del har desværre været mangelfuld. 
 
Hvis der er noget i forbindelse med arbejdet, I som medlemmer er utilfredse med, skal vi, 
fremfor at I kontakter den enkelte håndværker på stedet, bede jer kontakte formanden 
Svend, H6, eller på telefon 2494 0449 eller på mail svend.vejrmolle@gmail.com. Svend 
kender aftalen med HRH, og vil i fald det er nødvendigt kontakte HRH. 

 
SKADER EFTER SNEFALD OG STORM 
 

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

  
SNERYDNINGEN 
 
Selv om vi overhovedet ikke fik bare antydning af en hvid jul vil bestyrelsen alligevel gerne 
opfordre jer til at hjælpe med at holde de små ramper fra parkeringsarealet til fortovet fri for 
snebunker, så handikappede, folk med barnevogne og cykler kan få nem adgang til 
fortovene. 
 
 
 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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Husk også at vi har et medlem i foreningen der er blind, og at fortovet skal ryddes, så 
renovationsfolkene uhindret kan komme frem med deres opsamlingscontainere. Dette 
gælder også, hvis de store snerydningsmaskiner fejlagtigt kommer til skubbe sne op på  

 
fortovet efter I har ryddet. MEN, det kan jo være der slet ikke kommer mere sne i denne 
vinter. 
 

VEDRØRENDE DEN NY AFFALDSORDNING 
 
Bestyrelsen har lavet en aftale om muligt køb af ca. 34 affaldsstativer fra en forening, der har 
valgt nedgravede beholdere som deres affaldsløsning. Stativerne bliver selvfølgelig ikke 
tilgængelige, før den pågældende forening er startet op på deres nye løsning, men for at 
begge foreninger ved, at der er interesse for at overtage et stativ, der er fra 2007 til en pris, 
der med forbehold er i størrelse af 7 – 800 kr. afhentet på adressen, se billedet, vil vi 
 

 
 
 
derfor sættes disse stativer til forsalg i martsnummeret af Røde Vejrmølle efter ’først til 
mølle’-princippet. Der bliver tale om en bindende aftale for jer, der ønsker et nyt stativ, men 
først med betaling omkring oktober, når vi skal overgå til den ny affaldsordning. 
 

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 7. februar. Se i øvrigt selve 
indbydelsen andet sted i bladet 
 
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  

 
 
 
 

mailto:john.lindgreen@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com


 

 Fra Bestyrelsen 

 
6 

 
OM OVERGANGEN TIL YOUSEE I OKTOBER  
 
I et brev fra ComX vist i september 2015 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, og det var blevet forbigået i tavshed af YouSee, hvis ikke et medlem havde gjort 
opmærksom på manglen og havde klaget til YouSee. Vedkommende har fået en erstatning i 
størrelsen 400 kr. svarende til forskellen på den TV-pakke familien abonnerede 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 så det som en test og her blev formanden, YouSee kundeservice og 
YouSee regnskabsafdeling enige om, at det var vildt, at hver enkelt medlem skulle henvende 
sig. Derfor kunne formanden indsamle data fra alle de, der ønsker kompensation for 
manglende adgang til den fulde TV-pakke dvs. fra de der har den lille eller mellemste TV-
pakke. 
 
Denne indsamling for kompensation sker nu ved at I sender en mail til formanden: 
 

svend.vejrmolle@gmail.com 
 
I den mail skal I skrive følgende: 

1. Navn og adresse 

2. Den TV-pakke I abonnerede på i oktober måned 2015 

3. Jeres YouSee kundenummer (står på regningen fra YouSee) 

Hvis I ikke har en e-mailkonto kan I også aflevere samme information til Svend, 
Humlehusene 6. 
 
For at dette ikke skal blive en meget lang proces skal formanden have disse oplysninger 
senest den 17. januar 2016. Herefter vil de samlet blive sendt til YouSee. Hvor lang tid 
YouSee skal bruge for at behandle dette vides ikke, men der vil selvfølgelig blive fulgt op på 
denne sag. 
 

JULETRÆSAFHENTNING  
 
Husk at juletræer afhentes i uge 2 i dagene fra og med tirsdag den 12. til og med torsdag den 
14. januar. Juletræerne bliver med stor sandsynlighed afhentet på den normale 
haveaffaldsdag dvs. tirsdag i Humlehusene og onsdag i Præste- og Degnehusene. 
 
 

AFFALD PÅ AREALET MOD STENSMOSEVEJ  
 
Dette areal er ikke grundejerforeningens men tilhører vejarealet og dermed kommunen. Vi 
har fået henstilling om at affald skal fjernes øjeblikkeligt. Der må kun lægges affald til 
afhentning efter direkte aftale med kommunen. 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Høstfest 
 

Brugergruppen vil gerne starte en ny tradition i Væremøllen, en 
årlig tilbagevendende høstfest. 
 
Så alle foreninger og enkelt personer der vil være med til at 
præge og har ideer til festen inviteres til opstartsmøde tirsdag 
den 12. januar kl. 19 i Væremøllen. Vi skal sortere og vælge 
mellem alle de gode ideer, fordele opgaver og planlægge det 
videre forløb. Mød talstærkt op. 
 

På brugergruppens vegne Louise  
 

Opskrivning og lejepriser 
 

Skal du holde fest? Så kig på Røde Vejrmølle Parkens 
hjemmeside  
 
http://vejrmolle.dk/Vremllen.html  
 
under fanebladet Væremøllen om fælleshuset er ledigt og hvad 
det koster at leje. Se også vores facebook side Væremøllen - 
fælleshuset i Røde Vejrmølle Park. 

Brugergruppen 

 

 

http://vejrmolle.dk/Vremllen.html
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Væremøllens aktivitetskalender for januar 

F 1  

L 2  

S 3  

M 4 19:00 Dartklubben 19:30 Redaktionsmøde 

T 5 18:00 Fiskeklubben 

O 6  

T 7  

F 8  

L 9  

S 10  

M 11  

T 12 19:00 Høstfest planlægningsmøde 

O 13 17:30 Vinklubben 

T 14  

F 15 Privat arrangement 

L 16 Privat arrangement 

S 17 Privat arrangement 

M 18 19:00 Dartklubben 

T 19 15:00 Madklubben 

O 20 19:00 Krea klubben 

T 21 15:00 Spiseklub 2 

F 22  

L 23 Privat arrangement 

S 24  

M 25  

T 26 19:30 Brugergruppemøde 

O 27  

T 28 19:00 Motionistklubben 

F 29  

L 30 Privat arrangement 

S 31 Privat arrangement 

 

Februar 
M 1 19:00 Dartklubben 

T 2 17:00 Fiskeklubben 

O 3  

T 4  

F 5 Privat arrangement 

L 6 Privat arrangement 

S 7 Privat arrangement 

M 8  

T 9  

O 10  

T 11  

F 12 11:00 Generalforsamling RVP kulturforening 

L 13  

S 14  

M 15 19:00Dartklubben 
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T 16 15:00 Madklubben 

O 17 19:00-21:00 Krea klubben 

T 18 15:00 Spiseklub 2 

F 19  

L 20  

S 21  

M 22  

T 23 19:30 Brugergruppemøde 

O 24  

T 25  

F 26 Privat arrangement 

L 27 Privat arrangement 

S 28 Privat arrangement 

M 29 19:00 Dartklubben 
 

Marts 
T 1  

O 2  

T 3  

F 4  

L 5  

S 6  

M 7 18:00 Vinklubben 

T 8  

O 9  

T 10  

F 11 Privat arrangement 

L 12  

S 13  

M 14 19:00 Dartklubben 19:30 Redaktionsmøde 

T 15 15:00 Madklubben 

O 16  

T 17  

F 18 11:00 Motionisterne 

L 19  

S 20  

M 21  

T 22 17:00 Fiskeklubben 
 
 

 
Fastelavn 

 
Alle med interesse og forslag til afholdelse af fastelavn i RVP inviteres til 
planlægningsmøde søndag den 17. januar kl. 12.30 i Degnehusene 56. 
Fastelavnsudvalget består foreløbigt af de to faste medlemmer, men alle er 
velkomne. På mødet, der varer ca. en time, skal vi planlægge aktiviteter, 
forberede og fordele opgaver. 
 
Tilmelding på louise@vejrmolle.dk. 
Vel mødt. Louise 
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Alle er velkommen til  

 

 
fastelavnsfest  

 
med udklædning og 

tøndeslagning i Lunden  
søndag den 7. februar kl 

10:00. 
 

Tønder til børn, store som små, tønder til voksne, 
koner som mænd. 

 
 

Præmier til kattekonger og kattedronninger,           
varm kakao og fastelavnsboller til alle. 

 
 

Til at gennemføre arrangementet har vi brug for hjælp på selve 
dagen. Mød gerne op i Lunden kl. 9:30 til ophængning af tønder. 

 
Festlige fastelavns hilsner fra fastelavnsudvalget 
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 Vestegnens Vinduer A/S 

 v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 
Røde Vejrmølle Park 

Priseksempler: 
Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra 32.500,- 
Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags thermo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

1. Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra 
anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, 
vedligeholdelsesfrit fra Velfac 

2. Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

3. Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 
4. Fast tid og fast pris 
5. Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 

 
Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

6. Forsikringsskader af enhver art 
7. Skillevægge og lofter 
8. Alle typer skure og overdækninger 

 
Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 

Vi er medlem af Byg Garanti ordningen 
 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 

40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 

www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 

  

http://www.vestegnensvinduer.dk/
mailto:bh@bhbyg.dk


 

Foreninger 

 
12 

 

KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmelding: Bemærkning: 

Københavns 
Rådhus 

Mandag 
25. januar 

14:45 Garagen 
11. jan. ved 
indbetaling på 
konto 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station. 

Ordinær 
generalforsamling 

Fredag 12. 
februar  

18:00 Væremøllen 
Ingen 
tilmelding 

(Tilmelding kun til 
efterfølgende 
spisning) 

Politimuseet 
Torsdag 
7. apr.  

? Garagen ? ? 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indmeldelses-blanket 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2016 betales med: 
(indsættes på reg. nr: 4434 Konto: 3141364790 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, Finn Skjørbæk i Præstehusene 79 
 

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 aogbblok@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 nu oprettet vores egen hjemmeside: 
 

http://vejrmollensfiskeklub.dk  
 
hvor vi vil lægge de ting op, som findes relevant for klubbens medlemmer. 
 
Prøv allerede nu at gå ind på hjemmesiden, og kom gerne med tiltag til webmaster, 
som kan bruges til at forbedre sitet eller med indlæg og fotos, som kan have interesse 
for de øvrige medlemmer. 
 
På generalforsamlingen blev det besluttet, at det årlige medlemskontingent skulle 
være kr. 100,00 pr. medlem eller kr. 200,00 for et familiemedlemskab. 
 
Kontingentet, som gælder for hele 2016, bedes venligst indbetalt:  
 

senest søndag den 10. januar 2016 på klubbens konto: 
 

Reg.nr.: 4434 kontonr.: 3130104134 med angivelse af navn i tekstfeltet 
 

 
 
 

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

Adresse: Potnr: By: 

Interesser: 
(sæt X) 

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

Karpefiskeri: Spinnefiskeri: Fluefiskeri:  

Kontingent: Kr. 100 / medlem Kr. 200 / familie Indsættes på: 4434/3130104134 

Bedes afleveret hos kasserer: Finn Skjørbæk, P79 
 

  

http://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 Majfest, 
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 bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i 
Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme turnering 
findes også en seniorturnering, deltagerne her skal være min. 18 år 
gamle 

 
  OBS: Nu er det lykkedes at stable et hold på benene igen. 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: Vi har nu taget hul på den nye sæson i vores nye fælleshus, VÆREMØLLEN.  
Efter jul starter vi op igen den 4. jan., 18. jan., 1. feb., 29. feb., 14. mar., 28. mar., og 11. apr., 
som er afslutning for sæsonen 2015/16. 
Alle dage er mandage med start kl. 19:00. 
Medlemskab af RVP’s motionister er nødvendig for deltagelse. 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen 
medbringende madkurv, boulekugler m.m., og kombinerer motion med hyggeligt samvær. 
Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 
Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres normalt 
efter sommerferien, med grillbøffer, pølser m.m. i Lunden. 

Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 14.00 er vi nogle voksne piger, der går en tur i 
Vestskoven. Mød op ved garagen 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.nr: 2410 kontonr: 4387379105.  
 
Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
 
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. 43 63 34 24
   E-mail: kgskytte@gmail.com  
 
Kontaktpersoner: 
 
 Fodbold : Henrik Sørensen H 84 Tlf. 40 29 75 85 
   E-mail: mhs@gpmaler.dk 
 
 Badminton : Dan Raun  H 106 Tlf. 24 48 92 12 
   E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

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

Dart 
 
Vi er nu i fuld gang med den nye sæson i vores nye fælleshus, 
VÆREMØLLEN. Vi spiller hver mandag i ulige uger med start 
kl. 19:00.  
Mød op og deltage i nogle hyggelige timer sammen med nogle 
af dine naboer. 
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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 


