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Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk 
 
 

 
 

Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Generalforsamling. 
 Carporte. 
 Facademaling. 
 Fællesarealer. 
 Sommer-/majfest – 18 juni kl. 14. 
 Supplerende opkrævning. 
 

Væremøllen: 
 
 Væremøllen, nu også på Facebook. 
 Aktivitetskalender. 
 Høstmarked 2016. 
 Forårsrengøring i Væremøllen. 
 Spiseklubber. 
 
 

Indlæg: 
 
 Sommerfest. 
 Renovation 2016. 
 Få mere økologi ind i hverdagen. 
 Sommerfest. 
 Se dig for, når du vil bruge paller inde 

og ude. 
 

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

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

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. juni kl. 19.30 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

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 25 46 41 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 D 18 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                             

25 46 41 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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GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19:30 på Herstedøster Skole, 
det store fællesrum (indgang fra hovedindgangen ved Trippendalsvej). 
 
Bestyrelsen omdeler den officielle indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen og 
lægger den samtidig på hjemmesiden. 
 
Husk at forslag med begrundelse, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde (hos formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via e-
mail på svend.vejrmolle@gmail.com) senest mandag den 24. maj kl. 17:00 for at komme til 
behandling på generalforsamlingen (bestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen). 
Ovenstående er krævet i vores vedtægter, men af trykketekniske årsager vil bestyrelsen 
bede om at forslag fremsendes senest søndag den 22. maj kl. 17:00 – på forhånd tak. 
 
Bestyrelsen håber vi ses til generalforsamlingen tirsdag den 31. maj . 
 
 

CARPORTE 
 
Endelig er udskiftningen af carporttage afsluttet og mangellisten er afsluttet måske med et 
par mindre udeståender. Det har været en sej proces, men heldigvis skete der noget positivt 
med kommunikationen til HRH angående mangellisten og tak for det. 
 
Der er bestilt en carport til p-pladsen D1 – 43. Den bliver opsat sidst i maj måned, så skulle 
andre på p-pladsen være interesseret skal de skynde sig at kontakte Svend på mail til 
svend.vejrmolle@gmail.com eller med brev i postkassen på H6. 
 
 

FACADEMALING 
 
Bestyrelsen er ved at finde malerfirmaer, der vil give tilbud på facademaling af vores huse. 
Det bliver en proces, hvor hvert enkelt medlem, der ønsker at deltage, selv aftaler og 
afregner med det malerfirma, som bestyrelsen finder gav det bedste tilbud. 
 
Der kommer mere i næste nummer af Røde Vejrmølle og på vores hjemmeside 
www.vejrmolle.dk om dette, når vi har fundet det ’rigtige’ malerfirma. 
 
 

FÆLLESAREALER 
 
Bestyrelsen håber at mange benyttede vores sandkassedag lørdag den 30. april eller en 
anden dato til at være med til at give vore nærlegepladser og omgivelser en kærlig hånd. 
 
Hvis I ikke fik det gjort på denne dag, håber vi, at I får en opfordring til en alternativ 
sandkassedag snarest  
 
 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
http://www.vejrmolle.dk/
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SOMMER-/MAJFEST – 18. JUNI KL. 14 
 
Det er et stort arbejde, der lægges i denne traditionelle festdag og –aften. Bestyrelsen vil 
gerne opfordre jer alle til at deltage. Det er en god måde at møde hinanden på, og der er 
sikkert også i år brug for medlemmer til at deltage i at få sat arrangementet ’på benene’, og 
forældre til at melde sig som tovholdere for de lege med børnene, som er en del af 
aktiviteterne ved festen.  
 
Hvis I vil deltage i forberedelserne eller hjælpe til med aktiviteter på selve dagen kan I 
kontakte  
 

Louise Pedersen på 4346 1656 / louise@vejrmolle.dk 
eller 

Helle Bennedsen på 2546 4144 / bennedsenhelle@comxnet.dk 
 

 

 
 
 
 
                                           

Supplerende opkrævning. 
 
Ved en beklagelig fejl, er der ikke blevet opkrævet den kontingentforhøjelse, som blev 
vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling på 100 kr. 
 
Herudover er den vedtagne ekstraopkrævning på 574 kr. til Væremøllens drift heller 
ikke blevet opkrævet via den ordinære kørsel. 
 
Betaling har sidste betalingsfrist den 3. maj 2016. 
 

 Væremøllen - nu også på facebook. 

Alle medlemmer af Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening er også 

velkomne i Væremøllens facebook gruppe:  

Væremøllen - fælleshuset i Røde Vejrmølle Park 

Brugergruppen 

 

 

mailto:louise@vejrmolle.dk
mailto:bennedsenhelle@comxnet.dk
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Væremøllens aktivitetskalender for maj 

 
M 9 19:00 Dartklubben 

T 10 17:00 Fiskeklubben 

O 11  

T 12  

F 13  

L 14 Privat arrangement 

S 15 Privat arrangement 

M 16  

T 17 15:00 Madklubben 

O 18 19:00 Krea klubben 

T 19  

F 20  

L 21 Arbejdsdag 

S 22 Privat arrangement 

M 23 19:00 Dartklubben 

T 24 19:30 Brugergruppemøde 

O 25  

T 26 15:00 Spiseklub 2 

F 27  

L 28 Vinklubben 

S 29 Vinklubben 

M 30  

T 31  

Juni 2016 
O 1  

T 2  

F 3  

L 4  

S 5  

M 6 19:30 Redaktionsmøde 

T 7 15:00 Spiseklub 2 

O 8  

T 9  

F 10  

L 11 Privat arrangement 

S 12 Privat arrangement 

M 13  

T 14 16:00 Madklubben 

O 15 19:00 Krea klubben 
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Planlægningsgruppen er nu i fuld gang med de forberedende øvelser for afviklingen af årets 
Høstmarked 2016. 
 

Datoen er søndag den 18. september kl. 10:00 – 16:00 
 
Og der bliver noget at glæde sig til kan vi love!  
 

 Alle foreninger i Røde vejrmølle Park vil præsentere deres områder og aktiviteter. 
 

 Privatister vil udfolde deres interesseområder såsom trædrejning, 
bistader, fuglekassebygning osv.  

 
 Og det hele vil blive indrammet med lækkerier fra de 

forskellige boder, hvor der kan købes f. eks, en let 
frokost.  

 
 Der vil blive afholdt konkurrencer i bl.a. kage -og brødbagning med professionel 

dommerpanel til bedømmelse. De præcise regler og tilmelding 
følger senere, men gå allerede nu i træningslokalet for at bage 
brød og kager. 

 
 Du får også denne dag en enestående mulighed for at komme i 

bund med dit ”overskudslager” og her lave en lille skilling på 
kræmmermarkedet. Så kom ud i hjørnerne i dit hus og find frem fra 
gemmerne allerede nu.  

 
 Det er også nu at du skal begynde forberedelserne til den store havebrugs- 

konkurrence. Vi vil starte lidt småt ud dette første år kun med 
tomat- og chillikonkurrence.  Der vurderes, med professionel 
dommer, på størrelser, smag, farve og specialitet. Så se at 
komme i gang med afgrøderne nu. De præcise regler og 
tilmelding følger senere. 

 
 

 Staude-bytning kan også planlægges allerede nu. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://dit-roskilde.dk/wp-content/uploads/2015/09/H%C3%B8stmarked_web.jpg&imgrefurl=http://dit-roskilde.dk/hoestmarked-og-mini-dyrskue/&docid=0snDgJ3aJfeoZM&tbnid=bbpFeCXJQPJM-M:&w=640&h=414&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjo8svoj7vMAhWhDZoKHV8aDkIQMwhjKD4wPg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.carinabruun.dk/wp-content/uploads/IMG_1972.jpg&imgrefurl=http://www.carinabruun.dk/sensommer-hoestmarked/&docid=d5QKsV7GXFJ-sM&tbnid=YrByADnN6BvAZM:&w=1024&h=576&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjWzOy3kbvMAhUsJJoKHVJhBPw4ZBAzCAsoCDAI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.soebakkegaard.dk/wp-content/uploads/2013/04/Bistade.png&imgrefurl=http://www.soebakkegaard.dk/30-2/bistade-png/&docid=BaOFm7iZddpMeM&tbnid=zLCagR1UzzCFVM:&w=157&h=150&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjxvZnekrvMAhVKG5oKHdYkCWwQMwhRKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.gugge.dk/03_madvarer/1-fisk/images/sild_roget_1000.jpg&imgrefurl=http://www.gugge.dk/03_madvarer/1-fisk/store_billeder/stort_billede_sild_roget.htm&docid=Blni40aP1dt27M&tbnid=cNXNn3s_97gwzM:&w=1000&h=251&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjAn8GOk7vMAhVNb5oKHS7gB9AQMwhgKCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://product-images.imshopping.com/nimblebuy/tanges-bageri-holstebro-30012014-766772-regular.jpg&imgrefurl=http://www.sweetdeal.dk/deal/holstebro/tanges-bageri-holstebro-30012014&docid=hhSjTjsGSEdXGM&tbnid=pBCJFT6lVehHSM:&w=610&h=335&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwi25LiQlLvMAhVBEJoKHQ8mD3UQMwhOKCkwKQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.gartneriet.com/shop/modules/blockadvertising/advertising-s1.JPG&imgrefurl=http://www.gartneriet.com/shop/&docid=tU31xblgZq6eRM&tbnid=lpdyyxOayOI-JM:&w=3264&h=2448&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwio28H4lLvMAhXKO5oKHeQXDsoQMwg6KBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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 Husk næste planlægningsmøde mandag den 13. juni kl. 19:00 i 
Væremøllen hvor alle er velkommen til at deltage og bidrage. 

  
Med stor høstmarked hilsen 
 
Planlægningsgruppen. 
 
NB: Vi mangler en passende musiker til vores Høstmarked, så hvis du er bekendt med 
en sådan, er du meget velkomment til at kontakte os. 

 
HUSK HUSK                                                HUSK HUSK                    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 HUSK  

       

   

 
HUSK  HUSK                                                       HUSK HUSK                
 

Forårsrengøring i Væremøllen 

Bruger gruppen for fælleshuset Væremøllen kalder ind til 

forårsrengøring 

Lørdag d 21.Maj kl 9.00 til vi er færdige. 

Vi starter ud med kaffe og rundstykker og vil også sørge for frokost og kolde 

drikke undervejs. 

Af arbejds opgaverne kan nævnes: Oprydning i haven med bortkørsel af affald, 

diverse maler opgaver, rengøring af tag og overdækning, udvidelse af adgangs 

forholdet til haven v/ ny låge, efter spænding af møblerne,  forberedelse af flytning 

af inventar fra garagen mm. 

Alle er velkomne, men vi ser især frem til at se medlemmerne af de forskellige 

grupper der benytter huset til de frie arrangementer; fiske klub, madklub 1 & 2, 

dartklubben, vinklubben og  krea klubben, møder op. 

Medbring gerne redskaber til have rengøring trille bør, gren sakse, løv-river mm, et 

par skrue maskiner og lidt håndværktøj  

Hilsen Brugergruppen     

 

Spiseklubber 
 
I fælleshuset Væremøllen findes flere spiseklubber, hvor naboer mødes og laver mad 
og spiser sammen ca. en gang om måneden. 

 
Se mere under Væremøllen på www.vejrmolle.dk 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.fsl.dk/media/763518/kalender_brandingImage.jpg&imgrefurl=http://www.fsl.dk/kredse/kreds-3/kalender/&docid=IJhLOSTSenM0AM&tbnid=kzaKKuaCN3PJ7M:&w=635&h=350&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjt_JXZlbvMAhWoFZoKHauABj0QMwhUKBowGg&iact=mrc&uact=8
http://www.vejrmolle.dk/
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Sommerfest 
 

 

              

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NU er det tid, hvor I skal forberede Jer på årets 
sommerfest i Lunden. 

 
 

Sæt kryds i kalenderen ved den 18. juni 
 

Ryd op i børnenes legetøj 
 

så de er klar til børnenes loppemarked. 
 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 
 

FESTKOMITEEN 

 

Lørdag den  

18. juni 2016 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Renovation 2016 

Degne- og 
Præstehusene 

Humlehusene 

Glas & papir 
onsdage 

Ulige uger 
Glas & papir 

tirsdage 
Ulige uger 

Haveaffald 
onsdage 

Lige uger 
Haveaffald 

tirsdage 
Lige uger 

Storskrald onsdage: 
 

25. maj, 29. juni, 27. juli, 31. 
aug.,28. sep.,26. okt.,30. nov., 
28. dec. 

Storskrald tirsdage: 
 

31. maj, 28. juni, 26. juli, 30. 
aug., 27 sep., 25. okt., 29. nov., 
27. dec.  

Pap og småt metal 
onsdage: 

 

18. maj, 22. juni, 20. juli, 24. 
aug., 21. sep., 19. okt.,  
23. nov., 21. dec. 

Pap og småt metal 
tirsdage: 

 

24. maj, 21. juni, 19. juli, 23. 
aug., 20 sep., 18. okt.,  
22. nov., 20. dec. 

Genbrugsstationen 
 

Åben Alle dage kl. 10.00 – 17.00 
(Undtagen 24-26/12 og 31/12-1/1) 

Farligt affald og småt elektronik 
 

(Miljøboksordningen) 
Den 1. fredag i hver måned 

(husk at ringe på 80 20 80 30 onsdag inden afhentning) 
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Få mere økologi ind i hverdagen 

   

Kunne du tænke dig at passe mere på miljøet, undgå pesticidrester i din mad og give de dyr du 

spiser bedre forhold, så er her 8 gode øko-valg, der vil gøre en forskel: 

Køb økologisk mælk og send køerne på græs. 

Mens alle økologiske køer kommer på græs i sommerhalvåret, gælder det kun 16 procent af de 

ikke-økologiske køer.  

 

Økologiske æg kommer fra høns, der har plads til at baske med vingerne 

En økologisk høne har mulighed for at komme udendørs, og har 50 gange så 

meget plads som en burhøne. 

Økologiske æbler og pærer indeholder ikke andet end frugt 

Både æbler og pærer, der ikke er økologiske, kan have et højt indhold af 

pesticidrester. Især hvis de kommer fra udlandet. Økologiske pærer og æbler er 

ikke sprøjtet med gift. 

Vælg økologiske bananer og giv pesticiderne en på skrællen 

Der bruges store mængder pesticider til at dyrke ikke-økologiske bananer. I en 

test fra fødevarestyrelsen blev der fundet rester af sprøjtegifte i 49 ud af 53 

bananer. En svensk undersøgelse fandt ikke mindre end syv forskellige gifte 

mod insekter og svampe – ikke bare i skrællen, men også i selve frugtkødet. Til 

gengæld var alle de undersøgte økologiske bananer helt fri for giftstoffer. 

Økologisk kaffe med fylde, blødhed og en god smag i munden 

I den ikke-økologiske kaffeproduktion anvendes nogle gange pesticidet methyl 

parathion, der er ulovligt i EU og USA, fordi det er meget giftigt for både 

mennesker, fugle, fisk og pattedyr.  

 

Vælg økologiske havregryn og skån grundvandet for sprøjtegifte  

Et kilo økologiske havregryn skåner hele 680 liter grundvand for pesticider.  

 

Brug knolden. Vælg økologiske kartofler og skån naturen for 

sprøjtegift 

Konventionelle kartofler indtager førstepladsen som den mest sprøjtede afgrøde 

herhjemme. Økologiske kartofler sprøjtes til gengæld ikke. 

Betyder dyrevelfærd og miljø noget for dig?                                                          Økologisk 

kød gavner ikke kun dyrevelfærden, det er også godt for miljøet. Økologiske dyr skal 

nemlig have økologisk foder. Økologiske dyr får også mindre medicin. 

Konventionelle svin får fx 3-20 gange mere antibiotika end økologiske grise. 

Med venlig hilsen  

Agenda Centrer Albertslund 

 www.agendacenter.dk 
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Sommerfest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Så kan I godt glæde Jer til underholdningen til 
Sommerfesten.  
 
 

 
 
 
 

Lørdag den  

18. juni 2016 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Se dig for, når du vil bruge paller inde og ude 

De seneste par år er det blevet moderne at bruge fragtpaller til andet end at fragte 
gods med. Men paller kan være fulde af kemikalier, så tjek dem, inden du tager 
dem indendørs, eller bruger dem til højbede for spiselige afgrøder. 

Træpaller produceres til forskellige formål og har forskellig kvalitet og holdbarhed. 
De produceres også forskelligt i forskellige lande, da der ikke er ens regler for 
miljø, og for hvilke kemikalier de må behandles med.  

Det kan derfor være sundhedsskadeligt at bruge imprægnerede paller til møbler 
og højbede - eller brænde dem af i brændeovnen.  

Hvis du vil undgå, at pallerne er 
trykimprægnerede eller be-
handlet med andre kemikalier, 
skal du bruge europaller eller 
DS-paller. europaller er 
genbrugspaller med en inter-
national standard, der i stedet 
for trykimprægnering eller 
behandling med andre giftige 
væsker, er varmebehandlet.  

DS-halvpallen (Dansk 
Standard) svarer til en halv EUR-palle og er en returpalle, som kun benyttes i 
Danmark. Set fra langsiden har godkendte europaller på højre klods bogstaverne 
’EUR’ eller ’EPAL’ og på den midterste klods er der et mærke for 
varmebehandling.  

Pas på paller med spånklodser 
Klodserne på både en europalle og en DS-halvpalle kan være lavet af 
spånklodser eller rent træ. Hvis du skal bruge pallen til at lave indendørsmøbler 
af, er det bedst at bruge en palle med træklodser, da spånklodserne kan 
indeholde lim, som kan være lavet af sundhedsskadelige stoffer.  
Du skal også være opmærksom på, at en brugt palle godt kan være 
sundhedsskadelig at bruge som møbel, hvis pallen har været brugt til at fragte 
kemikalier, maling eller olie, som er lækket undervejs og trængt ind i træet.  

Med venlig hilsen  
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
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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 

 

 

Lige nu tilbud på de flotte Velfac 200 vinduer med ALU udvendigt. 
F.eks. 1. sal mod have med 3 faste og 6 vendbare vinduer; kr. 39.500,- 

 
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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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

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

      

Sofiero, Sverige 
Torsdag 
19. maj 

9:30 Garagen 
Torsdag  
21. april 

Fællestransport til 
Sofiero 

Gallaopera 
Søndag 
12. juni 

? Birkelundgård 
Fredag 
20. maj 

KF giver 
Sandwich  

Holbæk 
Torsdag 
11. aug. 

Afventer Garagen Afventer  

Se specifikationer på vores hjemmeside: http://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: 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 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 nu oprettet vores egen hjemmeside: 
 

www.vejrmollensfiskeklub.dk 
 

hvor du kan finde alle relevante oplysninger om klubben. 
 
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: 

     

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://www.vejrmollensfiskeklub.dk/


 

Foreninger 

 
18 

 
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 Børnehuset Roholmhaven. 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: Sæsonen er ved at ære slut. Den 23. maj er der afslutning. Så holder vi pause i juni, juli 
og august, og starter op igen den 5. 9. kl. 19:00 i vores nye fælleshus, VÆREMØLLEN.  
God sommer. 
 
Cykelskovtur: En søndag i løbet af sommeren 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 
 
 

Mærkedage i motionistklubben 

Dato: Klokkeslet: Aktivitet: Adresse: 

18. juni 14:00 Sommerfest Lunden 

23. juni 18:00 Sct. Hans Aften Lunden 

23. juni 21:30 Sct. Hans bål Lunden 

7. august 10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

20. august 18:00 Årsfest Væremøllen 

 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:kgskytte@gmail.com
mailto:mhs@gpmaler.dk
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 


