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Forside: 
Sct. Hans Aften - af Ole Henningsen. 
 

Referat fra generalforsamling  
– side 3 - 6: 
 

Bredbåndsnet – side 6 - 7. 
Orientering fra møde med ComX. 
 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens opgavefordeling  
– side 8. 
 

Delebil halverer CO2…. – side 9 
En ide ? 
 

T.R. Vinduespolering – side 10: 
Annonce. 
 

Bestil et havebesøg – side 10: 
Havearkitekt fra Agenda Center Albertslund. 
 

Bjarne Hansen – side 11: 
Annonce. 
 

Rullestillads – side 11: 
Annonce. 
 

Fiskeklubben ASK Junior – side 12: 
Har du lyst til at lære at fiske? 
 

E. Espersen & Søn A/S – side 12: 
Annonce. 
 

Hallberg Bolig – side 13: 
Annonce. 
 

Serviceudlejning – side 14. 
 

Motionisternes faste sider 
– side 15 og 16. 
 

Klip ud og sæt op – bagsiden: 
Om affaldsafhentning. 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for 
Grundejerfor-eningen Røde 
Vejrmølle Park. Bladet 
udkommer 11 gange om året i 
315 eksemplarer og omde-les til 
foreningens 294 medlem-mer. 
Bladet udkommer ikke i juli 
måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 
www.vejrmolle.dk 

Redaktion: 
Alle der møder op til 
redaktions-mødet, normalt den 
1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets 
redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 

 

NB!! 
Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 
redaktør, P 79 mandag den 6. august kl. 19.30 

 
(Alle er velkommen til at kigge ind)  
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REFERAT FRA 39. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, ONSDAG 

DEN 30. MAJ 2007, KL. 19.30 PÅ TEGLMOSESKOLEN. 
 

Dagsorden efter vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab for foreningsåret 2006-2007 
4. Indkomne forslag 
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2007-2008 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt. 
 
 
71 huse var repræsenteret inkl. fuldmagter. 
 
 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 
Peter Pagh, D70; Dirigent 
Christian Halkjær, H82: Sekretær 
Anne, P50 + Chresten, P4 + Bjarne Hansen, D97 + Jan Lund, D109, stemmetællere 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Vedr. debat om vedtægter: Bestyrelsen mener vedtægterne er gyldige. Skulle nogen 
ønske at prøve dem må det gennemføres ved civilt søgsmål. 
 
Bredbåndsnet; Stor tak til Ole. Løsningen er så småt på plads. ComX bliver holdt fast 
på at levere det lovede produkt til rimelig pris. Finn Helmer er gået aktivt ind i ComX for 
at få styr på firmaet. Vi synes det er positivt, at ComX aktivt gør en indsats for at bedre 
forholdende, samt tror på, at problemerne vil blive løst.  
ComX opfordrer fortsat til at anmelde klager. Send altid en kopi af klager til Svend & 
Ole. 
 
Det gamle antenneanlæg er blevet nedlagt og vil blive fjernet. 
 
Fællesarealer. Lunden har været årets store projekt. Fliser bliver lagt i pavillonerne så 
de er klar til sommerfesten. 
 
Nærlegepladserne er blevet gennemgået med eksperter og en renoveringsplan er 
udarbejdet og eksekveret i samarbejde med de enkelte legepladsers kontaktpersoner. 
Bestyrelsen anbefaler, at gynger der er blevet nedtaget hurtigst muligt retableres og vil 
bruge at de hensatte midler til dette formål. 
 
Fliserne på stiarealer bliver skiftet løbende, da en total udskiftning løb op i 2 mil. kr. 
 
Saltning er noget vi vil fortsætte med i den kommende vinter. 
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Vores asfaltforbedringer efter 1-års eftersyn er blevet udskudt på Skanskas 
foranledning sidste efterår. De sidste lunker vil blive udbedret snarest. 
 
Fester. Der har været holdt 4 fester i foreningsåret. Og i det kommende år vil vi opfordre 
til at der dannes egentlige festudvalg: Festudvalgskandidater opfordres til at kontakte 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen takkede motionisterne for deres indsats med at arrangere sommerfesten i 
Lunden. 
 
Hjemmeside: Opdateret med nyt layout og administration. En stor tak til Finn Skjørbæk 
for indsatsen som redaktør af Røde Vejrmølle. Bladet vil fortsat være det primære 
kommunikationsmiddel i foreningen. 
 
Kommentarer til Bestyrelsen beretning 
Helga Dirks, D5 
På begge sider af huset dannes kæmpevandpytter pga. ujævnheder i flisebelægningen. 
Om vinteren fryser de til og er meget farlige glidebaner. 
 
Fini, D79 
12 knækkede fliser i forbindelse med ComX arbejder. Jeg har ikke fået lavet fjernvarme. 
Svend opfordrer til at sende formanden en mail. 
Martin Huusfeldt, P4 
Hvad gør man ved ejerskifte, hvor ComX lån ikke er betalt og den nye ejer ikke vil 
dække? 
Dirigenten hjalp med at forklarede den juridiske side af sagen med den konklusion, at 
det kun er i tilfælde af et medlems konkurs at foreningen kan komme til at ”hænge på” 
et medlems låneandel. 
Martin Huusfeldt, P4 
Indledte debat om, hvorvidt låneomkostninger er fradragsberettigede. Formanden 
bekræftede at dette er tilfældet. Fini D79 bekræftede, at han har fået foretaget fradrag 
efter samtale med skatteforvaltningen. 
 
Kim Leland, P40: Stor tak for arbejdet med Lunden. 
 
Jan Lund, D109. Stor tak til bestyrelsen for at man gider. 
 
Bestyrelsens beretning er enstemmigt vedtaget. 
 

3. Regnskab v. Lona. 
Lona gennemgik regnskabet og søgte i sin fremlægning at svare på de skriftlige 
spørgsmål og kommentarer bestyrelsen havde modtaget fra kritisk revisor Kjeld 
Christensen, P31 
  
Spørgsmål 
Kjeld Christensen, P31 
Har spurgt ind til revisors kontrol af bilag mv. Har fået bekræftet revision. 
Mener at ’tilfældige’ forekommende begivenheder vil komme igen med større 
hyppighed, da bebyggelsen ikke bliver yngre. Anbefaler at budgettet hæves. 
Efterspørger budgettering for Lundens renovering. 
Vil gerne have at låneoptagelser fremgår af regnskab. 
Jesper svarede på: Overskridelser skyldes uforudsete udgifter til nedtagning af pavillon. 
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Optag af de nødvendige betonfundamenter. Den sidste udgift er fliser under pavilloner. 
Tilbudene som budgettet baseredes på holdt godt nok. 
Efterlyser et nyt skøn over den samlede omkostning ved Lunden. 
Martin, D30 
Hvad har vi fået fra Carl Bro & COWI? 
Formanden: Kontraktrådgivning og entreprisestyring og en rådgiverforsikring, hvis der 
skulle opstå problemer som burde have været ”fanget” af de to rådgivere. 
Jesper, D26 
Deltager rådgiver i 1-års syn? 
Svend: Det mener vi – men skal undersøges. 
 
Regnskabet er godkendt. 
 
 

4. Indkomne forslag 
a. Forslag fra bestyrelsen 

i. Forslag om TV2 sport 
Baggrunden for forslaget er, at vi ikke har kunnet indgå aftale med Viasat, da de 
allerede havde indgået samarbejde med TV2 Sport. 
P31, Spørger til beløbets størrelse. 
D109, samme som do. Sikre bestyrelsen en buffer, så bestyrelsen ikke må se sig 
nødsaget til at sige nej. 
Forslagets formulering ændres til: ’…ikke væsentligt afviger fra kr. 25 pr. husstand pr. 
måned…’. 
Forslaget blev vedtaget med en klar majoritet. 
 

ii. Kanalvalg ved urafstemning 
Forslaget blev vedtaget med en klar majoritet. 
 
 

b. Forslag fra medlemmerne 
i. Opsigelse af aftale med ComX 

Martin Huusfeldt, P4 
Anken går udelukkende på telefoni, samt oplevelse af dårlig service fra ComX. 
Fjernsynet fungerer godt, data fungerer også godt.  
Ændringsforslag: 
’Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at opsige aftalen med ComX og til at 
finde en anden distributør’. 
Forslaget blev vedtaget med denne ændring 
 

ii. Indkøb af kompostkværn 
Chresten Nielsen, P4 
Indsigelse mod støj – hvornår må den anvendes 
Efter en kort debat blev forslaget forkastet. 
 

5 Budget 
Kontingent sættes til 3700 kr. Bemærk hensættelse på kr. 400.000. En ny post : Fliser 
kr. 50.000. 
Svend: Vi er ved at få verificeret elforbruget i antennestationen/serverhuset. 
Ros til arbejdet m. Lunden og til det forøgede budget. 
Ændringsforslag om kontingentforhøjelse: kr. 3700 til kr. 4000. Dirigenten mener ikke 
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forslaget kan sættes til afstemning og sætter sit mandat ind. Der er almindelig enighed 
om at generalforsamlingen er bemyndiget til at gennemføre en justering. Forslaget 
trækkes. 
 
Budgettet blev vedtaget uden ændringer. 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Bestyrelsen er genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen består derfor fortsat af Steen 
Tystrup, H2, Helle Bennedsen, P81, Lona Skjørbæk, P79, Jesper Simonsen, D26, Jens 
Grøn, P120, Svend Tanke Nielsen, H6, og Christian Halkjær H82, 
 
Suppleanterne blev ligeledes genvalgt og består af Rikke Leland P40, Jesper Krogh, 
D26, Jens Villadsen, P127 og Ole Lassen, D40. 
 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Preben Kellerstrøm fra firmaet Revisam 2000, 
hvilket blev vedtaget. 
Kritisk Revisor:  Kjeld Christensen, P31, blev genvalgt. 
Suppleant for kritisk revisor : Ole Henningsen, P67, blev genvalgt 
 

8. Eventuelt 
Intet under evt. 
Opfordring til indsats overfor medlemmer der ikke vedligeholder deres facader. 
 
Dirigenten lukkede generalforsamlingen. 

 
 
 
 
Dato: 03-06-2007 Dato: 03-06-2007 
Sekretær: Christian Halkjær Dirigent: Peter Pagh Rasmussen 
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BREDBÅNDSNETTET 
 
TV2 Sport 
Generalforsamlingen besluttede, at TV2 Sport skal forblive i "Fri modul" pakken, og vi har 
allerede fået bekræftelse fra Viasat, at det er registreret og at en kontrakt er på vej til os. 
Samtidig har vi fået en aftale om, at vi forud for hver betaling kan indberette det aktuelle antal 
huse, der abonnerer på Viasat kanalerne. Da fakturaerne fra Viasat kommer for et kvartal ad 
gangen, betyder det, at det enkelte hus højst kommer til at betale for 3 måneder, efter at 
have opsagt pakken.  
 
ComX orientering om telefoner 
Onsdag den 16. maj holdt ComX et orienteringsmøde for de bolig- og grundejerforeninger, 
der er tilsluttet deres net. Det var et spændende møde, hvor Finn Helmer undskyldte de 
problemer, vi har haft med telefonerne og lovede, at ComX vil løse dem alle. Både de 
generelle og dem, der kun rammer en enkelt tilslutning. Her kom en opfordring til, at melde 
alle fejl til kundeservice, helst med angivelser af, hvornår den er forekommet, så fejlretterne 
har større mulighed for at indkredse fejlen. 
 
ComX orientering generelt 
Finn Helmer kom også ind på ComX økonomi. Han satte penge i ComX i slutningen af 2005 
og satte sig som formand for bestyrelsen, hvor han i løbet af året kunne se, at pengene 
fossede ud af ComX kasse. Mine penge, det må jeg gøre noget ved, sagde han til sig selv, 
fyrede direktøren og satte sig i direktørstolen i november 2006.  Derefter er fulgt en intern 
omvæltning og reorganisering, som blandt andet har givet sig udslag i mindre ventetider på 
telefonerne i kundeservice og målrettet indsats mod alle fejl, både dem, der rammer en 
enkelt kunde og dem, der rammer en større eller mindre del af nettet. Målet er at yde den 
bedste service og have færrest fejl.   
 
IPTV 
Derudover annoncerede Finn Helmer, at ComX vil introducere digital TV også kaldet IPTV 
med en obligatorisk grundpakke til 69 kr./md., som kan suppleres med andre pakker af 
forskelligt indhold. Grundpakken indeholder nogenlunde de samme kanaler, som vi i forvejen 
har i den analoge "Basis pakke", så det er indtil videre ikke særlig interessant for os. Mere 
interessant er det, at det giver mulighed for at se "Pay per view" tv og at leje videofilm direkte 
fra nettet. Uanset hvad man vælger, skal man have en set top boks, som enten kan købes for 
1999 kr. eller lejes for 39 kr./md. og et oprettelsesgebyr på 485 kr.  For god ordens skyld skal 
det understreges, at det ikke er nødvendigt at abonnere på nogen IPTV pakke for at modtage 
"Pay per view" eller leje videofilm. Minimum leje af set top boksen er 6 måneder. Set top 
boksen tilsluttes den udgang i Callisto boksen, der er markeret IPTV, og forbindes til 
fjernsynet med et scart stik. Det kommer ikke til at influere på internetdelen af nettet. 
 
Afslutning 
Se mere både om Finn Helmers orientering på mødet og om den digitale tv mulighed på 
ComX hjemmeside www.comx.dk. 
 
Til slut opfordrer vi til, at alle telefonfejl bliver meldt til ComX med kopi til Ole og Svend, så vi 
kan følge med i, hvordan kvaliteten udvikler sig. Skriv også husnummeret på fejlmeldingen, 
det gør det lettere for os at holde rede på, hvor det er galt. 
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Faktaboks 

• 1 liter benzin giver ca. 2,4 kg CO2 

• En bil, der kører 12 km/liter, 
udleder ca. 200 g CO2 pr. kørt 
km. 

• EU vil indføre krav om 120 g 

Delebiler halverer CO2-udledningen! 
 

Delebiler er bedst for klimaet! En helt ny undersøgelse af de danske delebils-
klubber har vist, at kører man delebil i stedet for privatbil, udleder man 50 % 
mindre CO2. Det skyldes dels, at delebilisterne kører 35 % mindre, og dels at 
delebilerne generelt er mere brændstof-økonomiske.  
 
Men der er også andre fordele ved at køre delebil: Man betaler for det man kører, (ikke 
for at have bilen stående på gaden), man får cyklet og rørt sig noget mere (især de 
korte ture klarer delebilisterne på anden vis), vi får ikke så mange biler på vejene, der 
er mindre generende trafikstøj, der er flere der kører kollektivt og der er ikke brug for 
så mange P-pladser. Alene det med P-pladserne er interessant for mange boligområder 
i Albertslund. Bare én ny parkeringsplads koster hurtigt kr. 30.000 at etablere! Og 
bliver vi ved med at få flere privatbiler, går det således ikke kun ud over boligområdets 
grønne områder, der skal inddrages til P-pladser, men det kommer også til at koste 
fællesskabet mange penge. Undersøgelsen viser at alene i Københavns kommune, har 
delebilerne nedsat behovet for P-pladser med næsten 200. 
 
I Albertslund har Delebil-foreningen netop fået bil no. 10 og de er 73 medlemmer. 
Bilerne holder rundt om i kommunen, men flest nord for Roskildevej, hvor også 
hovedparten af medlemmerne bor. Hvis der i et område er ca. 5 medlemmer skaffer 
foreningen er ny bil og placerer den i området. I 2006 kørte medlemmerne til sammen 
225.000 km. Det betød en CO2 besparelse 39.150 kg. I hele Danmark er der 3800 
delebilister. Til sammen reducerede de CO2-udslippet med 843.900 kg. 
 
Ideen med delebiler opstod I Svejts efter 2. Verdenskrig, og den tog fart i slutningen af 
1980’erne. I Svejts og Tyskland er der i dag over 100.000 delebilister. Den første 
delebilsordning i Danmark kom i 1997 – Odense Bilklub. En af de danske delebil-
foreningers visioner er et samarbejde, så f.eks. en albertslunder kan tage toget til Århus 
og så på forhånd have booket en delebil dér, som står klar på stationen ved ankomst. 
Med flere medlemmer, kan den slags muligheder tilbydes og flere forskellige 
transportbehov opfyldes.  
Hvis du vil vide mere om delebiler i 
Albertslund så klik ind på: 
www.albertslund-delebil.dk eller ring til 
os på Agenda Centeret.  
 
Venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk - Tlf.: 43 62 20 15 
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Bestil et havebesøg! � 
 

Få besøg af Agenda Centrets havearkitekt Poul Erik Pedersen. 
 

Besøget varer 1-1  time, og tager udgangspunkt i miljøvenlig havedyrkning. 
 

Du kan få svar på alle slags spørgsmål om haven, lige fra beskæring af træer, 
over havens indretning og valg af planter, til miljørigtig ukrudtsbekæmpelse, med 

meget mere. 
 

Et havebesøg koster 200 kr. 
 

Henvendelse via tlf. 43 62 20 15 eller pedersen@agendacenter.dk. 
Eller pr. brev til: 

Agenda Center Albertslund, 

Kanalens Kvarter 32, 

2620 Albertslund. 
 

 

T. R. Vinduespolering I/S 
 

V/ Thomas Rasmussen 

 

Den lokale vinduespudser har gode priser. 

 

Udvendig vinduespolering i stueplan kun 110,- 

 

Udvendig & Indvendig vinduespolering i stueplan Kun 230,- 

 

1. Sal vinduespolering efter aftale. 

 

 

”Kvaliteten i Top. Prisen i bund” 
 

T. R. Vinduespolering I/S 

Tlf. 22 19 92 72 
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Din lokale tømrer tilbyder 
alt tømrer- og snedkerarbejde som udføres hurtigt og professionelt 

• Reparation og vedligeholdelse af enhver art 
• Nye vinduer og Døre 

Kernetræ eller træ/aluminium 
• Forsikringsskader af enhver art 
• Køkkenmontering og skillevægge 
• Stor erfaring med overdækning og udhus/tilbygning 

 
Faste tilbudspriser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle 

Parken 
 

Stor erfaring i netop Røde Vejrmølle Parkens huse 
 

Ring 40 10 60 63 eller 43 96 60 63 for at få et uforpligtende tilbud 
Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 

 

 



 

Side 12 af 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiskeklubben ASK Junior 
 
er nu igen kommet ud i naturen. Vi fisker ved de lokale søer, støber blink, 
laver vores egne spindere og hygger os med gode fiskehistorier og lærer lidt 
teori om fiskeriet.  
 
Vi har et tæt samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og Fiske-
skolen, hvor vi er med til at arrangere ture og events for børn og unge. 
 
Har du lyst til mere info, så se på hjemmesiden www.fiskenask.dk  
 
Vi fisker hver anden onsdag. Se næste arrangement på hjemmesiden. Her 
finder du også de nødvendige kontaktpersoner. Vi ses. 
 

Hilsen ASK Junior 

 

E.  ESPERSEN  &  SØN  A/S 
AUT.  EL - INSTALLATØR 

 

Udskiftning af tagventilator til: 
 

 DANTOP type 200, lidt kraftigere end originalen. 
 Forskriftsmæssigt installeret med jord og ekstra afbryder på 
taget. 
 Hastighedsregulering og afbryder i bryggers. 
 Kontakt på 1. sal afblændet. 
 Fjernelse af gammel ventilator. 

 

9.250 kr. 
inklusiv moms 

 
- a lt i elarbejder – 

Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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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,  
• 36 stabelstole 
 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
• Medlemmer af motionistforeningen  100 kr. 
• Andre grundejerforeningsmedlemmer 200 kr. 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Festtelt kan anvises 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D.18. Telf. 43 96 98 60 
 
NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED 
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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 

 
Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi baner til rådighed på 
Egelundskolen om fredagen fra kl. 16:00 til 22:00 og om lørdagen fra 8:00 til 
16:00. Inden jul og sidste gang inden afslutningen spilles turnering med 
blandede hold, og der er altid et lille traktement som afslutning. 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af Juni måned drager vi på opdagelse her 
på Vestegnen medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer 
motion med hyggeligt samværd. 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 mm i Lunden. 
 
Pigernes motionsdag:  
 
Hver mandag kl. 18.30 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! 
Henvendelse: Lilan D 40 (43 45 44 10) eller Anne-Marie Olsen H 106 (43 45 65 09) 
 
 
Kontingent: 
 
 
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 pr. giro. Indmeldelse kan ske 
til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
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Bestyrelse:       
  
 

Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 43 45 65 09 
   E-mail: dan.raun@besked.com  
 Kasserer : Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60 
   E-mail: jesper.krogh@malacoleaf.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: skyttefam@sol.dk 

 
Kontaktpersoner: 
 

Fodbold : Jesper Krogh D   18 Telf. 43 96 98 60 
 : Ib Frederiksen P   73 Telf. 43 63 32 28 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 

 
 
Tomme vinflasker: 
 
Klubben indsamler tomme vinflasker til genbrug. Venligst stil flaskerne uden for 
garagen ved børnehaven Degnehusene, men kun Søndag inden kl.12.00 
Vi får kun betaling for Bordeaux, Bourgogne/Rhone og Alsace vinflasker, samt Snaps 
og Gammel Dansk. Ingen spiritus-, hedvin- samt flasker med indstøbte mærker, Tak 
 
 
 
 
 

Arrangementer i RVPMK 2007 Dato: Mødested: 

Skt. Hans Fest med grill og bål Lørdag  d.   23/6 kl. 18.00 Lunden 

Årsfest  Lørdag  d.   18/8 kl. 18.00 Lunden 

Juleturnering - badminton Lørdag  d. 15/12 kl. 09.30 Egelundskolen 
 
 

 
 

 
 



Side 17 af 18 

K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
 

Uge 24 
12. – 13. juni 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parkeringsplad-
sen, dog ikke indeholdende madrester og andet køkken-
affald. 

Uge 25 
19. – 20. juni 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald. 

Uge 26 
26. – 27. juni 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald.  
STORSKRALD (dog ikke bygnings-affald) 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ. 

Uge 27 
3. – 4. juli 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald.  

Fredag den 6. juli afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 28 
10. – 11. juli 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald. 

Uge 29 
17. – 18. juli 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald.  

Uge 30 
24. – 25. juli 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald.  
STORSKRALD i DEGNE- OG PRÆSTEHUSENE(dog ikke 
bygnings-affald) 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ.. 

Uge 31 
31. juli – 1. 
aug. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald.  
STORSKRALD i HUMLEHUSENE(dog ikke bygnings-
affald) 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ. 

Fredag den 3. august afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 32 
7. – 8. aug. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet 
køkkenaffald. 

Haveaffald må kun fyldes i papirsække. Hvis det fyldes i plastiksække tages det ikke med. 

Miljøbilen indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de hus-
stande, som har bestilt afhentning. Afhentning bestilles på telefon nr. 43 64 87 13. 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-
dagen i Degne- og Præstehusene. 
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Vær med til at holde vores område ryddeligt og ordentligt, så: 
 

VENT MED AT SÆTTE DIT AFFALD UD INDTIL 
TIDLIGST AFTENEN FØR AFHENTNING. 

 

Hvis du skal aflevere affald uden for de almindelige afhentningstidspunkter, kan 
du aflevere det på: 
 
Materialegården, Gadagervej 23, 2620 Alberslund, med følgende åbningstider: 
- Lørdag – onsdag fra kl. 13.00 til kl. 18.00 
- Torsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00. 
Husk dit sygesikringsbevis. Det kræves for at åbne bommen. 
Eller 
Paul Bergsøes Vej 45, 2600 Glostrup, med følgende åbningstider: 
- Alle dage fra kl. 10.00 til kl. 18.00 


