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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for 
Grundejerforeningen Røde Vejrmølle 
Park. Bladet udkommer 11 gange om 
året i 310 eksemplarer og omdeles til 
foreningens 294 medlemmer. 
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 
Telefonnummer: 43 63 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk. 

NB!! 
Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 

redaktør, P 79 mandag den 1. december 
kl. 19.30



Fra bestyrelsen 
 

Side 3 af 20 

 
 
 



Fra bestyrelsen 
 

Side 4 af 20 

FORTSATTE TANKER OMKRING ET FIBERKABEL 
 

Følgende har bestyrelsen på opfordring modtaget fra ComX: 
 

Jeg har læst det indlægget ”Tanker omkring et fiberkabel” i jeres beboerblad og har følgende kommentarer 
som jeg håber at kan hjælpe til at bibringe lidt information til diskussionerne i jeres forening.  
 
Fiber versa Trådløst 
 
Jeres forening har gjort det helt rigtige i at investere i fiberkabler. Det er fremtiden.   
 
Databehovet er støt stigende og vil i fremtiden blive drevet af specielt TV og meget grafiktunge 
applikationer som fx online spil. Desuden vil hjemmesider blive mere avanceret med flere animationer og 
interaktivitet som kræver at der skal flyttes store datamænger på kort tid. På nogle ejendomsmæglers 
hjemmesider anvendes der fx i dag videoklip til at præsenterer de forskellige huse som er til salg. Disse 
videoklip er i meget lav opløsning og billedet er lille. Hvorfor? Fordi de flest i dag kun har en meget 
begrænset båndbredde til rådighed. Hvad nu hvis alle havde 100 Mb/s? ja, så ville man kunne se det i fuld 
skærm.  
 
Omkring TV, så vil bredbånds-tv vinde frem og på sigt fortrænge de traditionelle coax kabel-net. Vi har i 
dag rigtig meget kabel-tv i forskellige antenneforeninger landet over, men det hænger sammen med at 
mange net allerede er etableret. Men nå de en dag forældres og skal udskiftes, ja så er det billigere at 
installere 1 datanetværk. Det er et kabel og et system som giver dig både bredbånd og Tv. 
Etableringsomkostninger er simpelthen lavere for et samlet system i stedet for at have et separat system til 
tv. 
 
En tv-kanal på bredbånds-Tv kræver i dag alt fra nogle få Mb/s til 25 Mb/s. Inden for kort tid op til 50-100 
Mb/s pr. kanal hvis man vil se HD. Det er kun fiber som kan leverer den slags båndbredde. Ingen trådløse 
teknologier kan - eller vil kunne da de deler det samme medie, nemlig luften.   
 
Men hvad så med de trådløse teknologier. Ja de er et rigtigt god supplement så man kan få adgang til 
internettet når man er på farten. Også selvfølgelig til telefoni. Fiber-forbindelser og trådløse teknologier er 
komplimenterer. De opfylder forskellige behov. Kort sagt, så vil fiber-forbindelser være den foretrukne 
forbindelse til omverden når man er hjemme, og trådløst når man er på farten. I dag kan man få fx op til 5 
Mb/s via sin mobiltelefon. I fremtiden så måske 10 Mb/s, men så stopper det nok også. Sådanne 
båndbredder er sammenlignelige med det folk typisk har i dag (2-20 Mb/s), og derfor snakker nogen om at 
trådløst kan erstatte fiber. Men fremtiden kræver mere båndbredde. Det er bare et spørgsmål om tid, 
sandsynligvis nogle ganske få år.  
 
Jeg kan desuden oplyse at ComX og flere elselskaber nu fortager 1 Gb/s (1000 Mb/s) installationer i det 
enkelt hjem da behovet i fremtiden kan blive stort. I Jeres foreninger er der installeret 100 Mb/s til det 
enkelt hjem, men når elektronikken en dag er forældet og skal udskiftes, så udskiftes boksen på væggen 
bare til en 1 Gb/s boks og jeres fiberkabler genbruges. Jeres investeringer i fiberkabler er således godt 
givet ud og vil skulle bruges i mange årtier endnu. 
 
Digitale sendenet Tv 
 
Vi glemte lige diskussionen omkring det kommende danske digitale sendenet som går i luften i november 
2009. Det bliver et spændende supplement som nok har en fremtid i 

 
mange år da det er en billig distributionsform. Men desværre kan det ikke udsende særlig mange kanaler 
da båndbredden på det digitale sendenet er begrænset (som alle andre trådløse teknologier). Så når folks 
krav til at fx alle kanaler skal være i HD-kvalitet og brugen af fx bestilling af film og din ynglings serie når du 
har lyst, ja så stiger behovet for båndbredde som kun opfyldes af fiber. Men mange vil måske ikke gøre 
brug af HD-kvalitet og bestilling af film, og vil derfor fint kunne få sine behov opfyldt via det digitale 
sendenet. Så det digitale sendenet vil består i meget lang tid, men vil på sigt ikke kunne opfylde alles 
behov for individuelle valg og tilpasninger.    
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Telefoni  
 
Det er korrekt at det generelt er meget dyrt at ringe fra fastnet til mobil. Dette gælder for alle operatører 
herunder også ComX. Dette hænger primært sammen med at dem som ejer fastnettene (fx Telia og TDC) 
opkræver en meget høj betaling når de skal sende et fastnet kald videre til et mobilnet. Det er meget et 
spørgsmål om prispolitik og ikke noget ComX kan påvirke.    
 
Alle telefonnumre er enten et mobilnummer eller et fastnetnummer. Den omtalte kampagne (Sonofon) hvor 
man flytter sit fastnetnummer over til et mobiltelefon ændrer ikke ved det faktum at det forsat er et 
fastnetnummer. Så hvis man ringer til det pågældende nummer fra fx ComX fastnet, ja så bliver det 
takseret efter den lave fastnet tarif (8 øre om aften). Skulle man vælge at anvende sin mobiltelefon til at 
ringe til det pågældende nummer, ja så bliver det takteret som mobil til fastnet.  
 
En god huskeregel er altid: ”Man ringer fra mobil til mobil, og fra fastnet til fastnet”. Det er den billigste 
løsning. Dette er en af årsagerne til at ComX nu også tilbyder mobiltelefoni. Den anden årsag er, at ComX 
ser trådløst bredbånd som et supplement til sin fiber-forbindelse.  

 
Fiber er fremtiden og er kommet for at blive.  Det er bare et spørgsmål om hvornår fremtiden er. Og indtil 
da har I masser af glæde af jeres fiberkabler. 

 
Med venlig hilsen 
 
Martin Løbel 
Markedschef, ComX 

 
Martin har eftersendt følgende link til yderligere orientering: 

 
http://epn.dk/teknologi/internet/article1482249.ece 

 

 

NEDLØBSBRØNDE FOR REGNVAND 
 
Vi har noteret følgende tilstoppede nedløbsbrønde: 
 

• P-plads ved D26, D72 og D89 (carport 18) 
• Stamvej Præstehusene ud for P1 
• Ud for gavlen af D 6, den midterste brønd på p-plads 

 
Er der flere så send mail til  
 
Svend på   svend.vejrmolle@gmail.com  eller  
Steen på   vejrmolle@gmail.com 
 
 
 

VEDRØRENDE MEDLEMMER TIL FESTUDVALG 
 

Bestyrelsen har kun fået én positiv henvendelse om deltagelse i det af bestyrelsen ønskede festudvalg til 
julefest og fastelavn. 
 
Louise, D56, har sagt ja til at være tovholder for julefesten, men hun mangler virkelig medlemmer, der vil deltage 
og som måske også syntes det er en god tradition for børnene i foreningen.  Så meld dig straks til Louise på: 
 

louise.kim@get2net.dk 
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VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDE 
 
Bestyrelsen har nu haft gennemgang med gartner Walther Jensen og nedenfor er vist hvad der kommer til at ske 
i den kommende periode. 
 
Humlehusene: 
 

H2 - 8 Fældning 1 lærk ved gavl 
H16 Fældning 12 fyr, lærk og birk ved gavl 

Rydning af selvsåede planter der ikke er til at bevare 
H30 Fældning 1 birk ved gavl 
H18 Regulering af gummimåtte i terræn 
H76 Beskæring af træ ved transformerstation 

Syren og cotoneaster beskæres 
H96 Fældning 1 birk mod lunden 

Fældning 2 birk ved gavl 
H114 Hyld og kirsebær i plantebed ryddes 
H Friskæring af lysarmaturer 

 
Fliser: 
 

H2 Fliser fra H2 til trappe/vej 
H72 -82 Omlægning af 45 m2 fliser 
H90 Udskift af 16 fliser 
H116 Udskift af 5 fliser 

 
Degnehusene: 
 

D72 Fældning 1 kirsebær ved hus 
D68 Fældning 3 paradisæbletræer 
D36 Beskæring 3 store og 2 små kirsebærtræer 
D49 - 51 Beskæring på vold 
D59 Visne bambus fjernes 
D55 Fældning 1 træ ved gavl 
D61 Beskæring af træer ved gavl, karnap og låge 
D67 Beskæring og udtynding langs flisesti 
D9 Friskæring af lysarmaturer 

 
Fliser: 
 

D60 Udskift af 6 fliser 
D67 Omlægning af 45 m2 fliser 

 
 
Præstehusene: 
 

P21 Beskæring af beplantning og rydning mod hæk 
P52 Beskæring og udtynding ved legeplads 

Beskæring af top af paradisæbletræer ved stamvej til samme højde som øvrige 
P91 Beskæring af træ og buske 

Fjerne vildskud fra pil og andet 
beskæring af syren udfor baghave 
Opgravning af gl. vippedyrbeslag og græssåning 

P48 Kirsebærstamme fældes 
P22 Fældning 2 træer ved gavl 
P24 Fældning 1 træ på græsareal 

plantning af dronningebusk samme sted 
Træer langs P24 – 82 beskæres og døde træer ryddes 

P84 Fældning 1 kirsebærtræ ved gavl 
P89 Fældning af bageste akacietræmellem have og cykelsti 
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beskæring af andet akacietræ med lange grene 
P Friskæring af lysarmaturer 

 
Fliser: 
 

P43 Omlægning af 44 m2 fliser på sti mod Stensmosevej 
P4 Udskift af 8 fliser 
P11 Omlægning af 69 m2 fliser ved P7 - 13 
P66 Udskift af 12 fliser 
P36 Omlægning af 24 m2 fliser 
P76 Omlægning af 6 m2 fliser 

 
Lunden: 
 

D72 - 88 Volden, her fældes 37 træer: 1 ahorn, fyr, ask, 2 røn, akacie, 4 elm, 5 kirsebær 
og 21 popler 

 
Fliser: 
 

Nyt Anlæg af fliseplads 3*3 m 
 Opsætning af betonbord med bænke 

 
 

HØRINGSSVAR TIL RØRMAST I ROHOLMPARKEN 
 
Bestyrelsen har indgivet følgende høringssvar til forvaltningen: 
 

Bestyrelsen mener på det foreliggende grundlag ikke, at der skal gives dispensation til placering af den 
ansøgte 33 m høje mast. 
 
Ansøgningen har overhovedet ingen begrundelse for, hvorfor masten ønskes placeret på dette sted, 
hvorfor der intet er til støtte for placeringen. 
 
Roholmparken skal efter vor opfattelse forblive som udlagt i nuværende lokalplan. En 33 m høj rørmast vil 
fuldstændig ødelægge områdets udseende og den vil kunne ses overalt fra vores område. 
 
Der er i dag mulighed for at bebygge den nordlige del af parkområdet med en tæt-lav bebyggelse i stil med 
Røde Vejrmølle Parks bebyggelse, hvilket grundejerforeningen har været positiv overfor og som vil 
minimere parkområdet.  Vi ønsker derfor, at den øvrige del af Roholmparken forbliver som park med 
rekreative muligheder. 
 
Bestyrelsen kan som alternativ foreslå masten placeret i erhvervsområdet syd for vores område fx ved 
Djursvang eller hvor der på samme tid er høringsmateriale ude om kontorbebyggelse i 4 etager. 
 
På vegne af bestyrelsen for grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. 
 
Svend Tanke Nielsen, Formand 
Humlehusene 6 
2620 Albertslund 

 
 

SNERYDNING OG SALTNING 
 
Bestyrelsen har på samme vilkår bestilt snerydning og saltning af vore P-pladser.  Da det kun er disse dele af 
fællesarealerne vi får ryddet for sne opfordrer vi medlemmer til at hjælpe med til at holde de dele af vores 
stisystem der ofte bruges ryddet for sne.  Bestyrelsen vil bestræbe sig på at finde et par unge mennesker, der 
mod betaling vil påtage sig at rydde specielle passager mod det øvrige stisystem. 
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AFSTEMNING OM KANALSAMMENSÆTNING 
 
ComX ændrede d 1. juni kanalsammensætningen i “Ultimativ” pakken.  En af ændringerne var, at pakken blev 
udvidet med Disney Channel, som allerede var i “Fri modul” pakken. 
 
På vores generalforsamling blev det besluttet, at ændringer i kanalsammensætningen skulle lægges ud til debat i 
en periode i medlemsblad og på www.vejrmolle.dk  
Bestyrelsen ville derefter drage en konklusion af debatten og om fornødent foranstalte en skriftlig tilkendegivelse 
fra alle medlemmer om en forestående ændring og derefter foretage det fornødne i relation til ComX og en eller 
flere valgte kanaludbydere. 
 
Der har hidtil ikke været nogen indlæg fra medlemmer om dette emne i vores blad eller på hjemmesiden, så 
bestyrelsen vælger derfor nu at lave en ”urafstemning” efter følgende skabelon: 
 

1. Beholde Disney Channel i “Fri modul” pakken, så det ikke er nødvendigt at abonnere på 
“Ultimativ” pakken for at se Disney Channel. 

 

2. Lade kanalpladsen stå tom, så vi sparer de 9,94 kr/md kanalen koster. 
 
3. Erstatte Disney Channel med TV4, som på generalforsamlingen i 2006 blev valgt fra til 

fordel for Disney Channel. 
 

4. Erstatte Disney Channel med TV2 News, som foreslået af et medlem i foråret. 
 
 
Vi opkræver gennem Comx 98,00 kr/md for pakken og får pengene overført månedligt, så vi kan afregne direkte 
med henholdsvis Viasat og Canal Digital. 

Det er 
almindelig 
praksis, at 
alle 
prisforhøjel
ser på 

kanalerne sker om efteråret, når antenneforeningerne på generalforsamlingerne om foråret har bestemt 
kanalsammensætningen for det kommende år, så der er ingen prisgaranti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemmeseddel på næste side….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TV3 3+ Viasat Sport TV5 Disney 
Channel 

TV4 TV2 
News 

23,34 kr/md 16,84 
kr/md 

29,44 kr/md 16,19 
kr/md 

9,94 kr/md 12,44 
kr/md 

13,06 
kr/md 
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STEMMESEDDEL FOR KANALSAMMENSÆTNING: 
 
 
Afstemningens formål er beskrevet på foregående side i Røde Vejrmølle 
 
 

1. Beholde Disney Channel i “Fri modul” pakken, så det ikke er nødvendigt at abonnere på 
“Ultimativ” pakken for at se Disney Channel. 

 

2. Lade kanalpladsen stå tom, så vi sparer de 9,94 kr/md kanalen koster. 
 
3. Erstatte Disney Channel med TV4, som på generalforsamlingen i 2006 blev valgt fra til 

fordel for Disney Channel. 
 

4. Erstatte Disney Channel med TV2 News, som foreslået af et medlem i foråret. 
 
 
 

Vi der bor i D/H/P______ afgiver vores 2 stemmer på forslag (kan placeres forskelligt): 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 

    

 

 

Underskrifter: ___________________________________________________________ 

 

Stemmesedlen bedes afleveret til enten: 
 

Jesper Simonsen, D26 
Jens Grøn, P120 
Christian Halkjær, H82 

 
Senest den 30. November 2008. 
Stemmesedler modtaget senere vil ikke blive talt med. 
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Miljøet på dagsorden  

Samtale med en ”Energifamilie” 
 
Agendacenteret har talt med en ”Energifamilie”. Familien, der består af 2 voksne, Tove 
og Tage, bor i et gårdhus på 94m2 i afd. VA 4 Syd og har de senere år gjort meget for at 
nedsætte deres elforbrug.  
 
”Det startede for nogle år siden”, siger Tage, ”vores elforbrug var på 4-5000 kWh om 
året og det synes vi altså var for højt”.  
”Det første vi kunne komme i tanke om at gøre var at skille os af med vandsengen”. 
Effekten var tydelig, elforbruget røg ned på 3200 kWh.  
Og det gav Tove og Tage lyst til at prøve få elforbruget yderligere ned.  
 
De lånte en elmåler og begyndte at gå på opdagelse i huset.  Og snart fik de øjnene op 
for al den unødvendige strøm, som de brugte, men som de overhovedet ikke havde 
tænkt på.  
 
”En af mine store interesser er fotografering, så jeg har altså 3 kameraer”, siger Tage 
med et skævt smil. ”Før havde vi én stikdåse med 5-6 opladere i, som altid var tændt, 
så de stod klar til brug. Jeg fik et chok da jeg så, at de faktisk brugte mere end 500 kwh 
om året, selvom de ikke blev brugt til opladning”.  
Også alt deres computerudstyr stod på standby døgnet rundt. 
 
De besluttede sig for at slukke for de apparater og det lys, de ikke brugte, så de kunne 
undgå at bruge al den spildstrøm. Men det viste sig hurtigt, at det faktisk ikke var så 
ligetil endda.  
 
For at gøre det praktisk muligt og meget nemmere, måtte de sætte ekstra stikdåser ind 
hist og her. Så de kunne tænde for de apparater, de havde brug for separat; computere 
og scannere blev adskilt og ligeledes fjernsyn og dvd.  
 
En vigtig livskvalitet for Tove og Tage er, at have et godt lys, så de ville ikke bare skifte 
alle pærer ud til sparepærer. De undersøgte hvilke typer pærer man kunne få og fandt 
bl.a. nogle spot-sparepærer i Harald Nyborg. Lidt efter lidt er de endt op med alligevel at 
have skiftet de fleste glødepærer til sparepærer – uden at give køb på lyskvaliteten. 
Samtidig skilte de lyset ad i bl.a. gangen, så de kunne vælge kun at have noget af 
gangen oplyst.  
 
I sommeren 2007 fik de sat solceller op på taget. Cellerne producerer i gennemsnit 140-
150kWh om året, så det er ikke noget, der kan dække husstandens behov. Den største 
betydning solcellerne har haft er mere psykologisk. Når solen stod højt på himmelen, 
kunne de observere, at måleren gik baglæns, de producerede mere strøm end de 
brugte. Det skærpede opmærksomheden og de begyndte nu at følge elforbruget 
dagligt, for at se hvor deres store forbrug lå. ”Der gik ligesom sport i det”, siger Tage.  
 
Èn af energislugerne er deres brug af ovn. De bager selv al deres brød og laver selv al 
mad fra grunden. ”Når jeg bager brød, kan jeg ligefrem høre måleren tikke hurtigere, og 
det gør lidt ondt” siger Tage, ”men det er så stor en livskvalitet for os, så det vil vi altså 
ikke give afkald på”, (og det kan man jo godt forstå).  
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Sidste år var deres elforbrug nede på 1850 kWh. Og i år kommer det endnu længere 
ned: ”Nu bruger vi i gennemsnit 3- 3 1/2 kWh om dagen.  
Olympiaden kostede os dog 2-3 kWh mere om dagen i den periode det stod på” siger 
Tage med et smil.  
 
”Det næste bliver at kigge på vores vandforbrug, men ikke nu.  
Nu fokuserer vi på elforbruget, vi kan ikke fokusere på mere ad gangen. Det kræver at 
vi koncentrerer os om det her. Det er ikke nemt sådan at skifte vaner og altid huske at 
slukke for den strøm, vi ikke bruger”.  
 
Tove og Tage kunne godt tænke sig at udveksle erfaringer med andre familier, der har 
gjort noget for at spare på strømmen. ”Måske kan vi få nogle gode ideer til, hvordan vi 
kan få et endnu lavere elforbrug,” slutter Tage af.   
 
Agendacenteret siger tak for en inspirerende snak og ønsker familien held og lykke med 
det videre arbejde.  
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Tilmelding til Julefesten 
 
 
 
 

 
Ja tak 

 

Vi kommer til julefesten den 7. 
december 

 
og deltager med ________børn 

 
fra  

 
Humlehusene nr.___ 
Præstehusene nr.___ 
Degnehusene  nr.___ 

 
 

 
 
 

Vi siger også: 
 

 Ja – vi kommer 2 timer før og hjælper med at forberede julefesten 
 Ja – vi bliver 1 time efter og hjælper med at rydde op 

 
 
 
 
___________________________________________________ 
                              Navn 
 
 
 
 

Afleveres til Louise, D56 
 

 

 



Side 13 af 20 

 

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 termo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

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

• Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

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

 
 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 
  

• Forsikringsskader af enhver art 
• Skillevægge og lofter 
• 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 
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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. 

 

9.550 kr. 
inklusiv moms 

 
samt 

 
Etablering af korrespondancetænding: 

 
600 kr. 

Inklusiv moms 
 
 

- alt 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 teske 
• 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 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 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 
 
 

 
 

BADMINTON 
 

Har du lyst til at spille badminton 
 
Sæsonen er nu startet igen, så hvis du har lyst til at spille badminton på  
Egelundskolen fredag eller lørdag, kan du kontakte 
 
Dan Raun 
H 106 
4345 6509 
dan.raun@besked.com 

 
Generalforsamling: 

 
Den ordinære generalforsamling i Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub 
er fastsat til:  
 

Fredag den 13. marts 2009 kl. 20.00 i Væremøllen. 
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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. 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2008) 

 

Uge 46 
11. – 12. nov. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkken-affald. 

Uge 47 
18. – 19. nov. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald. 

Uge 48 
25. – 26. nov. 

Restaffald 
Haveaffald 
(Sidste afhentning af 
haveaffald inden den 
1. marts 2009) 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, 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 49 
2. – 3. dec.  

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  

Fredag den 5. december afhentning af miljøfarligt affald. 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-
dagen i Degne- og Præstehusene. 

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 
husstande, som har bestilt afhentning. Afhentning bestilles på telefon nr. 80 20 80 30 eller 
på kundeservice@vestfor.dk senest om onsdagen. 

 
 

 
Hvis du skal aflevere affald uden for de almindelige 
afhentningstidspunkter, kan du aflevere det på: 
Materialegården, Gadagervej 23, 2620 Albertslund, 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 


