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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
11 gange om året i 305 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. 
 

Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 7. DECEMBER kl. 19.30 
(Alle er velkommen til at kigge ind) 

 

mailto:fisk@vejrmolle.dk.
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Bestyrelse:

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

Kasserer Lona Skjørbæk 43 63 02 25 ls@cancer.dk

Næstformand Jens Grøn 43 42 74 48 sikker@get2net.dk

Helle Bennedsen 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk

Jesper Simonsen 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk

Sekretær Christian Halkjær 43 43 43 80 cahalkjær@hotmail.com

Steen Tystrup 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com

ComX kontakt Ole Henningsen 43 45 29 33 olehen@vejrmolle.dk

ComX kontakt
Fællesarealer 

Snerydning
Steen

Festudvalg Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper

Lunden Brugergruppe Ole

Jesper Simonsen
D26                            

35 26 60 65

Gertrud Nielsen
H120                          

43 96 44 74

Peter Vedtofte
D11                            

43 63 71 63

Ole Henningsen
P67                            

43 45 29 33

Jens Villadsen
P127                          

43 42 03 21

Helle Bennedsen
P81                            

43 96 43 44

Birgit Birkbak
P47                            

43 96 04 09

Komplette tegninger af husene med godkendte til- og

ombygninger udlånes. Depositum 50 kr. pr tegning.

METABO pneumatisk borehammer udlejes. Depositum 100

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

Boremaskinen kan ikke  forudbestilles.

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.

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

SALG OG UDLÅN

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle og

bræt til tapetsering af 1. sal over trappen

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager gratis. Filtre til

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

Messingomløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt med

3 omløbere, O-ringe og tryksskiver, 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.

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.

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

Kan forudbestilles mod erlæggelse af depositum

P 79

P 120

P 81

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

taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67.

Antenneforstærkere 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

OPGAVEFORDELING

Ole

ad hoc

Jesper, Jens, Helle

H 82

D 26

H 2

P 67

H 6
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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: 

  Ønske 
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s
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e
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A
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Bestyrelsens 

bemærkninger 

H2,16,18 
Beplantning langs Trippendalsvej tages op 

med kommunen 
        

H18 

Legepladsen ved Humlehusene18: 

Alle buske langs Humlehusene18's sydside 

ønskes beskåret. Det drejer sig om 4 buske, 

hvoraf de 2 er rosenbuske (æbleroser). 

  x   

OK, samt hjørnet 

mod syd skæres ned 

i samme højde så 

der bliver oversigt til 

stien. 

H58 
Fliser samt buskene mod parkeringspladsen. 

De er efterhånden i bedrøvelig stand 
x       

H76 

Transformatorstationen som rager ud på 

fællesarealet v. H.76 er der en del der gror op 

ad huset, hækken kan også trænge til klipning. 

Bag sandkassen er der et stykke hvor der er 

højt med græs, muligvis fordi plæneklipperen 

ikke kan nå ud på grund af 3 store rødder fra 

nogle træer som er fældet for nogle år siden. 

  x   

OK, rødderne fjernes 

så der kan slås græs. 

Buskene langs 

transformerstationen 

skæres til. 

H94 

fældning af træ og fjernelse af buske, hvor 

Snebærstien slår 

et knæk. Træet står ud for enden af haven til 

H94. Der er plantet ny hæk op ad træet og 

tilstødende buske, som vel nedsætter hækkens 

vækstbetingelser. 

  x   
OK, træ og buske 

fjernes. 

H102 

1.  Fældning af et fyrretræ tættest på vor grund 

mod øst 

2. Kraftig beskæring af beplantningen på 

volden ind til lunden syd for vores have. En 

vældig grøn "mur" som faktisk giver temmelig 

meget skygge en stor del af året. Vi foreslår 

derfor at der først og fremmest fældes/tyndes 

ud, og dernæst laves en plan for 

genbeplantning af dette område. 

x x x 

Ryddes op langs 

H102´s gavl. 

Fyrretræ væk. 

Ryddes og skabes 

lufthuller i den 

massive beplantning 

langs enden af 

haverne. Det 

undersøges hvem 

der ejer arealet på 

hjørnet, kommunen 

eller vi. 
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Bestyrelsens 

bemærkninger 

H102 
 * Udskiftning af et stk flise på fortovet ud for 

vores indgang over mod fjernsynsskuret 
    x 

Vedligehold af 

fjernsynsskuret. Kant 

itu og der mangler 

maling. 

H110 

Halvdårligt birketræ mod syd H110 fældet eller 

stynet, da det ikke pynter, som det er nu. 

Mod øst ønskes syrenbuske beskåret, især 

den syren op til det flotte birketræ så løvet kan 

vokse mere frit for neden. 

  x   

Birk væk. Syren 

beskæres kraftigt. 

Stien mod tværstien 

beskæres så der 

gives fri passage. 

H112 Hjørne med fliser omlægges x     
Hjørne med fliser 

omlægges 

H120 

Humlehusene 108 er der i fortovet mange 

dårlige, knækkede og underminerede fliser, der 

trænger til at udskiftes Også ud for 

Humlehusene 120 er der i fortovet knækkede 

fliser, som bør udskiftes med nye. 

x       

H120 

Skrænten syd for min have i H 120 vokser et 

træ, der er skudt vældigt i vejret og skygger 

langt ind i min sydvendte have i 

sommerhalvåret. Dette træ ønsker jeg bliver 

fældet. Beskæring af beplantningen i 

bevoksningen ud til gang – og cykelstien skete 

for ca. 12 år siden, og det trænger generelt til 

beskæring. En del beplantning har jeg selv 

måttet skære væk fx brom-bærranker, der 

vokser ind i hækken og store grene fra omtalte 

træ, jeg ønsker fældet. 

  x   

Beskæring af hele 

arealet, vilde 

kirsebærtræ fældes. 

H126 Dødt hyldetræ i hegn øst for H126.   x   væk 

 

Degnehusene: 

D9-13 fliser x       

D19 
Degnehusene 19, er der 16 fliser der er gået i 

stykker. 
x       

D2-48 Revner i asfalt     x Undersøges/ lappes 

D24 Fliser ud mod Stensmosevej x       

D36 

Et ældre japansk kirsebærtræ ved vores 

indgangsparti, som ikke har det så godt. Vi 

ønsker dog at bevare træet lidt endnu. Vi vil 

gerne havde skåret de "syge" grene væk. 

  x   
Udskiftes med et nyt 

træ. 
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Bestyrelsens 

bemærkninger 

D48 
Beskæring af høje træer på fællesarealet 

mellem d 48 46 50 og 45 47 og 49     
      

4 rønnebærlignende 

træer fjernes. 

D54 

Beskæring af de 2 kastanjetræer, der står på 

grundejerforeningens område ud for 

henholdsvis Degnehusene 40 og 46.  

Begge træer har til stor tilfredshed for de 

omkringliggende beboere været beskåret før 

for vel 3-4 år siden 

  x   

Beskæres så 

passage kan foregå 

frit. 

D60  Flise i fortov knækket. 

 

x 

 

      

D60 

Beskæring af træer og buske i bedet mellem 

parkering bør gennemføres igen i år. Ildtorn 

skyder ud over parkeringsarealet og de 

studsede egetræer bør også beskæres i top. 

  x   
Ildtjørn i hele RVP 

beskæres igen. 

D78 

Volden: Jeg er glad for at der er beskåret på 

volden ud til Lunden, men synes at der godt 

må fjernes mere ud for min have D78. Det 

kunne passende være 1-2 rønnebærtræer. 

  

x   
Fæld de 3-4 

bærtræer 

 

Præstehusene: 

P38 

Stort kirsebærtræ stående op ad min have i 

vestlig retning, bliver skåret ned for oven 

således, at det ikke skygger så meget for solen 

om sommeren, dvs., at træet ikke skal fældes 

bare klippes ned i højden. 

 

x   
Træet kan ikke 

beskæres. 

P38 

Godt hvis fliserne ved indgangsparti og ved de 

nærmeste naboer bliver efterset, da flere har 

skader. 

x       

P48  Betonpæl knækket ved bump ud for P48     x Pæle rejses igen 

P58 

Fliserne ud for min bolig der danner sig 

vandpytter, få dem lagt fliserne om og evt. få 

skiftet dem som er knækket  

x       

P80 

Flisearealet ud for nr. 78, 80 og 82 ligger 

MEGET skævt og mange fliser er knækket. 

Alle fliseskader er sket på grund af udskiftning 

af fjernvarmerør og andet rørarbejde. 

x       
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Bestyrelsens 

bemærkninger 

P80 

Få fældet det store egetræ nærmest gavlen 

ved P. 76. Vi har carport lige under træet, og 

har fået skiftet tagpladerne 3 gange, fordi 

agern slår lige ned igennem og laver store 

huller. Om sommeren er træet fuld af lus, som 

klistrer overalt på biler, der er parkeret under 

træet. 

 

Derudover gror rødderne ind i kloakrørene og 

stopper disse. Slamsugeren har været tilkaldt 

mindst 5 gange. 

  x   
Kraftigste egetræ 

fældes. 

P 68 

Ved Tværstien, der går nord-syd fra P89 til 

Humlehusene, står et udgået hyldetræ og 

misklæder bevoksningen på skrænten op til 

Humlehusene. Det ligefrem råber på at blive 

fældet og fjernet. Jeg har lagt en markering af 

stedet ind på Google Earth, så du kan se mere 

præcist, hvor det er. 

  x   OK 

P84 og P82 
Kraftig oprydning så sti bliver fri langs 

Herstedøstervej den er meget tilgroet. 
  x     

P90 

1) På hjørnet af Stensmosevej og 

Herstedøstervej - ved fliserækken (fortovet) der 

fører ind til Præstehusene. Der er vist ingen, 

der føler det område hører under dem, græs 

og ukrudt langt ud på fliserne, samt grene der 

rager ud.                  

 2) Samme problem ved fliserne lidt udenfor 

Præstehusene 82, det er svært at komme forbi, 

hvis man vil gå på fliserne. 

  x   

Oprydning og 

beskæring af så 

passage bliver fri. 

P90 1 flise i stykker udenfor P90, hvor jeg bor. x       

P100 

Igen i år kunne vi tænke os at få pilekrattet ud 

for havesiden P100 beskåret. På bare een 

sommer er det vokset til flere meters højde. 

  

PS. For at spare gentagne beskæringer var det 

måske en ide at fjerne beplantningen helt. Evt. 

erstattet af noget mindre vildtvoksende 

(stedsegrønt?) 

  x   Beskæring tæt. 

P106 

Ønsker fliser oprettet og om muligt fjernelse af 

buskads ud for mit hus 

samt fældning af stort uægte akacietræ ud for 

nr. 108, da det sviner meget og skygger. 

x x   

Akacietræ væk, 

buske væk, fliser 

rettes 
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DISPENSATION TIL ANTENNEMAST I ROHOLMPARKEN 
 
Bestyrelsen har modtaget nedenstående meddelelse fra forvaltningen om, at kommunen 

har givet dispensation til etablering af en 33 m høj mobilantennemast i Roholmparken. 
Placeringen er, så vidt bestyrelsen kan forstå det, ud for den grønne kile i Godthåbspark-
en, der leder mod Godthåbsparkens swimmingpool. Bestyrelsens eller andres indsigelser 

har således ikke påvirket kommunens behandling af ansøgningen fra Lindeneg på vegne 
af et eller flere mobilselskaber. 
Vi må så håbe, at det giver bedre mobile forhold også i Røde Vejrmølle Park. 

 
 
ET MEDLEMS FLADSKÆRMSPROBLEM 
 
Som omtalt i augustnummeret har Helga Dirks, D5, haft svare problemer med sit ca. 7 

måneder gamle Sony fladskærmsapparat. Det forlyder nu - endelig - fra Helga at ComX og 
Sony har fundet en løsning på problemet. Helga har fået en ny printplade med Sonys nye 
programmering. 

 
Bestyrelsen er vidende om at mindst et andet medlem har problemer som Helgas, men 
ved ikke om den samme løsning kan anvendes, da dette apparat er noget ældre. 

 
Skulle der være andre, der har problemer, som 
 

lydudfald 
uroligt billede 
forstyrrende firkanter (pixeleringer) 

 
kan I henvende jer til  
 

Ole Henningsen, P67; olehen@vejrmolle.dk      eller 
Svend Tanke Nielsen, H6: svend.vejrmolle@gmail.dk 
 

 

SNERYDNING OG SALTNING 
 
Bestyrelsen har på samme vilkår som tidligere år 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. 
 
Skulle I i familien have et ungt menneske, der vil påtage sig opgaven efter skoletid er 

hun/han velkommen at kontakte nedenstående: 
 
Svend Tanke Nielsen 

Telefon:  43431153 – bedst om aftenen 
Mail: svend.vejrmolle@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:olehen@vejrmolle.dk
mailto:svend.vejrmolle@gmail.dk
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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TV EFTER 1. NOVEMBER 
 
Bestyrelsen har været noget forundret over at konstatere, at DR’s nye digitale kanaler DR 

K, DR Ramasjang og DR HD i HD kvalitet kun tilbydes i ultimativpakken. Dog kan DR K, 
DR Ramasjang ses i analog kvalitet i basispakken på hhv. kanal S15 og S20. DR HD kan 
som det er nu kun ses af de, der abonnerer på Ultimativpakken. 

 
Bestyrelsen har fra dagspressen forstået at noget lignende sker for TDC kunder, hvor der 
også skal betales ekstra udover licensen til DR for at se HD kvalitet. Det skyldes, så vidt 

bestyrelsen har forstået, at udbyderne åbenbart ikke er forpligtet til at distribuere denne ny 
kanal ud fra ”must carry” princippet. 
 

Bestyrelsen har kontaktet ComX for en forklaring på, hvorfor det skal koste RVP 
medlemmer betaling både til Fri Modul plus Ultimativpakken, at se de nye licensbetalte 
kanaler. 
 
ComX har sendt følgende som svar på Oles henvendelse: 
 
”Vi har ikke umiddelbart plads i basispakken til de digitale signaler, men overvejer løbende 
om hvad vi kan gøre. Frekvensoversigten vil i løbet af kort tid blive opdateret.” 

 

Bestyrelsen vil undersøge, om der ikke kan laves om i basispakken så alle kan se de 
digitale licensbetalte kanaler. 
 

 
 

OM JULEFEST 
 

 
Julen er aflyst 

 
På baggrund af sidste års beskedne interesse for 
julefest i Herstedøster Forsamlingshus har bestyrelsen 
gentagne gange opfordret interesserede medlemmer til 
at deltage i et Julefestudvalg. Da bestyrelsen ingen 
henvendelser har fået, afholder vi derfor ikke julefest 
for børnene i år. Skulle der være medlemmer, som 
alligevel synes, at Julefesten er en god tradition, der er 
værd at bevare - evt. med nyt indhold - hører vi meget 
gerne fra Jer med henblik på næste års julefest, 
således at vi kan reservere forsamlingshuset til julen 
2010, dette skal nemlig gøres i rigtig god tid. 
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BREDBÅNDSNETTET 
 
Som det er de fleste bekendt, har der været problemer med Sony fjernsyn og ComX 

digitale kanaler. Efter mange genvordigheder og forsøg har man nu fundet ud af, at det 
skyldtes manglende samspil mellem Sonys fjernsyn og ComX teknik. Det havde man 
selvfølgelig kunnet sige med det samme, men det har på den anden side ikke været 

umiddelbart klart, hvor det gik galt. Sony har nu konstateret, at problemet ligger i den 
software, der styrer billedbehandlingen i apparaterne og opdateret de ramte apparater. 
Billedkvaliteten i deres fjernsyn er nu absolut tilfredsstillende, som man jo også forventer 

det af et Sony produkt.  
 
Når dette læses er man for længst gået over til digitale signaler. For vores vedkommende 

gælder det dog ikke for kanalerne i Basis pakken, der alle vil blive fordelt på den gode 
gammeldags analoge facon. Det betyder imidlertid ikke, at vi skal undvære de nye DR 
kanaler Kultur og Ramasjang, der kan ses analogt på kanalpladserne S15 (hvor NKR2 lå) 

og S20, der pt. er ledig. 
De pågældende kanaler bliver dog også fordelt digitalt i Ultimativ pakken sammen med DR 
HD kanalen. ComX regner nemlig med, at mange af deres kunder ikke har anskaffet sig 

digitalt modtageudstyr. De har ligesom de andre kabel tv leverandører hele tiden sagt, at 
de vil bevare de analoge signaler, så deres kunder ikke behøver at anskaffe nyt udstyr, 
når alle andre analoge fjernsyn går i sort natten til den 1. november. Det har desværre den 

uheldige virkning, at de kunder, der har købt HD fjernsyn, kun får det fulde udbytte af den 
digitale teknik, hvis de også abonnerer på den dyreste pakke.  
 
Det er jo på lidt længere sigt ikke holdbart, at man skal betale omkring 250 kr. mere om 

måneden, for at kunne se DR i HD kvalitet, der er jo i forvejen betalt så rigeligt i licens til 
DR. ComX vil da også på et senere tidspunkt lægge alle de danske kanaler inklusiv DR's 
HD digitalt i basis pakken. Der kommer en opdatering af kanaloversigten snarest. Den 

bliver lagt på ComX hjemmeside, hvor den imidlertid kan være lidt vanskelig at finde, men 
her er et lille tip. Gå ind på hjemmesiden og videre til TV, her skriver du ”frekvensoversigt” 
i det lille søgefelt i øverste højre hjørne af skærmen, så får du fluks et link til 

kanaloversigten. Den kommer i et format, der er lige til at printe ud og med plads til at 
skrive det kanalnummer, du har givet den på dit tv. Når den foreligger, lægger vi desuden 
et link til den på vores hjemmeside. 
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Onsdag 

21. oktober 
kl. 19.30 

FRA KLIMATRUSSEL TIL GRØN REVOLUTION 

Foredrag af Jørgen Steen Nielsen 

 

 
 

Vi varmer op til det store internationale klimatopmøde i København med et 

foredrag om truslen mod jordens klima. 
 
Jørgen Steen Nielsen fortæller blandt andet om, hvad der sker, hvis vi ikke 

ændrer kurs - og hvor lang (eller kort) tid vi har til det. 
Desuden fortælles om mulighederne for at skabe et samfund, der er 
uafhængigt af fossile, klimabelastende energiformer. Hvad skal der til for at få 

politikerne til at forstå udfordringens omfang, og handle derefter? 
 

Men Jørgen Steen Nielsen kommer også ind på, hvad du og jeg kan gøre: 
Hvordan ændrer vi vaner og livsform, så tilværelsen bliver både rigere og 
mere bæredygtig? 

Jørgen Steen Nielsen, der er uddannet biolog, har i mange år arbejdet som 
videnskabs- og miljøjournalist ved dagbladet Information. I 2003 modtog han 

den fornemme Cavlingpris for sit journalistiske arbejde. Jørgen Steen Nielsen 
er desuden forfatter til flere bøger om bæredygtighed, blandt andre En lille fortælling om overlevelse 

 

Der er gratis adgang og alle er velkomne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal kan alligevel ikke brænde  
– så send det bare til genbrug. 

 

Alt for meget jern og metal kommer i skraldeposen til forbrænding. 
Det er ikke bare dumt og ærgerligt, Det giver også store problemer 
med smeltet metal i forbrændingsovnene. Så både stort og småt 
jern og metal skal genbruges. 
 
Jern og metal til genbrug: Øl- og sodavandsdåser, rengjorte 
konservesdåser og foliebakker, gryder og pander, søm og skruer, 
haveredskaber, cykeldele, barnevogne, radiatorer, 
opvaskemaskiner og komfurer  
 
Skal ikke sendes med jern og metal til genbrug: Køleskabe, 
frysere, cykeldæk og alle former for elektronik!   
 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
 

https://integrabib.dk/albertslund/vis.php?origin=sogning&field4=fritekst&term4=&field1=forfatter&term1=&field2=titel&term2=En+lille+fort%E6lling+om+overlevelse&field3=emne&term3=&term_misc%5B%5D=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&term_aar=&field_aar=year_eq
https://integrabib.dk/albertslund/vis.php?origin=sogning&field4=fritekst&term4=&field1=forfatter&term1=&field2=titel&term2=En+lille+fort%E6lling+om+overlevelse&field3=emne&term3=&term_misc[]=&term_mat[]=&field_sprog=&term_sprog[]=&term_aar=&field_aar=year_eq
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TIL MEDLEMSBLADET 

 
På foranledning af advokat Bo Vestergård, har jeg nu betalt hvad jeg skylder grundejerforeningen 
vedrørende antennen. Efter betalingen har jeg talt med Bo, for at få at vide om bestyrelsen har gjort 

sig den ulejlighed at  
meddele ham, hvorfor jeg ikke har betalt. Det havde de ikke. Han Var kun, mod betaling, blevet 
anmodet om at inddrive det "skyldige" beløb. Han fik nærmest et chok, da jeg fortalte ham, at jeg i 

3½ år havde været plaget af støj på billedet og lydforvrængninger, uden at bestyrelsen havde rørt 
en finger. Det eneste jeg har fået at vide i den forløben tid er, at mit gamle tv er defekt, og jeg skulle 
købe et nyt. Det underlige ved det er, at to dage efter kom COMX og fjernede støjplagen, et tog vel 

omkring 5 minutter, og det har man så været 3½ år om. Man har desuden lovet at fjerne 
forvrængningen inden jul. Hvis det lykkedes kommer vi nok op på ca. 4 år. Det er helt uhørt, det er jo 
ikke mig der har købt et COMX anlæg, det er bestyrelsen der har presset  

det ind i mit hus, ved at gøre brug af en del usandheder. Dem vil jeg nu have frem i lyset. I følge 
loven har jeg akt indsigt i ting der vedrører mig, og det benytter jeg mig af nu. Jeg skal have indsigt i 
foreløbig følgende  

tre sager.  
 
1. 

På en generalforsamling stillede formanden forslag til ændring af to par agraffer i foreningens 
vedtægter, det var, som han sagde, nødvendigt for at opnå banklån til finansiering af COMX 
antennen. Disse to forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dirigenten oplyste fra talerstolen, at 

intet var gyldigt uden kommunens godkendelse.  
Lang tid efter meddelte bestyrelsen, i medlemsbladet, at nu havde kommunen godkendt 
ændringerne, og man kunne dermed opnå banklån.  

Dette er usandt. Jeg har et brev fra borgmester Finn Åberg, hvori han siger at kommunen har 
godkendt disse ændringer, idet loven kræver en retskendelse. Jeg vil se den retskendelse trykt i 
vores medlemsblad for november eller december. Indtil da vil jeg anse disse ændringer som 

værende ugyldige.  
Det samme gælder banklånet.  
 
2.  

Hvis det er sandt, at kommunen ikke har godkendt vedtægtsændringerne, kan grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park ikke låne penge i banken. Hvem har så lånt penge? Det vil fremgå af en låne 
kontrakt. Den skal ligeledes i kraft af min akt indsigt bringes i medlemsbladet.  

 
3.  
Vedrørende den gamle fællesantenne.  

Det var bygherren K. D. Nygård der opførte den, og senere fik den tinglyst.  
Der må ligeledes foreligge et dokument fra tinglysningskontoret, som giver tilladelse til nedrivning. 
Det skal ligeledes gengives i medlemsbladet.  

 
Ib Andersen  
P.39  
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En lille dårlig / samt en god nyhed. 
 

Jer der bor i vores bebyggelse, som har ALM Brand som hus forsikring, og ikke har 
bemærket at de har lavet vores selvrisiko om, inden for svamp og råd forsikring + de har 
forhøjet vores præmie med over 1000kr. Jeg selv har 0 i selvrisiko, men ved skade på 

karme og vinduer er der nu tilføjet en selvrisiko på 2,500 kr. pr. fag. 
 
Jeg har fået udbedret nogle skader på mine gamle vinduer på første sal, da vinduer og 

rammer ikke fejler noget, og derfor ikke vil ofre 35,000kr.lige nu. 
 
Det vil sige det er 2,500 per ramme altså 3 ruder i samme fag, vi har jo 3 fag i alt, resten af 

arbejdet, betaler ALM Brand. Så det har jeg fået lavet af et firma som kom og takserede 
for ALM Brand, så de ved alt om betingelserne, og dem kan jeg varmt anbefale. 
 

Så har i samme små problemer og gerne vil beholde de gamle vinduer lidt endnu så kan 
jeg give jer tlf. nr. hvis I er interesseret. 
 

Finni , D 79. 
43 63 06 45.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send dit glas til genbrug  

– men skyl det først! 

Glas, der skal genbruges, skal være rent - og så 

skal det være sorteret, for ikke al glas er 

genbrugsglas! 

Genbrugsglas: Vin- og spiritusflasker, syltetøjs-, 

rødbede-, nutella- og andet emballageglas, glasskår, 

dressingflasker o.lign der er rengjorte! - og metal låg 

er ok  

Skal ikke blandes med glasset: Spejle, vinduer, 

keramik, stentøj, porcelæn, krystal, ovnfast glas, 

elpærer, plastflasker, medicinglas og beskidt glas! 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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Et vredt indlæg. 
 

Vi er nogle stykker i Degnehusene, der undrer os over at de to huse, som ikke ville betale 
uden ekstra udgifter for alle os andre i bebyggelsen. Det, som vi andre har gjort for længst. 
 

Hvorfor er de ikke nævnt med husnummer, og hvorfor alt det hemmelighedskræmmeri. De 
har jo hele tiden vist, hvad det indebar at være imod at betale, og da de til sidst opgiver, 
fordi de sikkert har regnet den ud, at de så kom til at tabe sagen, og derfor fik en større 

udgift til sidst, som vi andre nu må betale i fællesskab. 
 
Vi er flere, der bestemt mener, at de skal betale den merudgift, som de ville være blevet 

dømt til at betale. 
 
De griner af os alle, og blæser på de regler, som vi har i vores grundejer forening. 

 
Finni , D 79.  

 
 
 

ag 
11. november 

kl. 19.15 

KLIMAÆNDRINGER  
- vildt vejr og orkaner i baghaven 

Meteorolog Jesper Theilgaard fortæller 

 

Kan vi forvente os flere naturkatastrofer og vil der nogensinde komme rigtig meget sne i 

Danmark igen? 
 
Den populære tv-meteorolog Jesper Theilgaard holder et højaktuelt foredrag om klimaet og de 

konsekvenser klimaændringerne medfører - både i udlandet og i Danmark. 

Billetter á 30 kroner kan bestilles/afhentes fra onsdag den 4. november i 
Informationen på Albertslund Bibliotek, telefon 4368 7030 

Sted: Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2 

 
 
 

Jeg ser at det er tid til hække. 
 
Men jeg har et bedre tilbud til dem, som tænker på at udskifte de gamle planter. 

 
Jeg har kontakt til en som gør det hele, men hæk planter, som er over dobbelt så høje  
og meget kraftigere, med oprydning og det hele for 600 kr. pr. løbende meter. 

 
Resultatet kan ses i Humlehusene fra 84 til 94, samt i Degnehusene 91 til 95 samt andre 
steder i bebyggelsen.. 

 
Hvis der er nogen ?????  kan i ringe til mig. 
Finni D79.  

50 56 85 16. 
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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 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 

 

http://www.vestegnensvinduer.dk/


 
 

Side 16 af 20 
  

 

  

 

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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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. 24 48 92 12 
    E-mail: raun_olsen@comxnet.dk  
 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pap og karton skal bruges mange 

gange! 

Pap og karton kan bruges mange gange – når du sorterer det 

rigtigt! 

Pap til genbrug: Store og små papkasser, karton (!), æggebakker, 

paprør, og andet pap der er rent og tørt  

Skal ikke blandes med pap: Mælke- og juicekartonner, pizzabakker, 

papir, sæbeemballager, bøger m. omslag, karton m. folie og pap der er 

vådt og beskidt! 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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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 med desserttallerkener 

 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

 2 bordplader, 1,1 x 2,4 m, med bordbukke. Plads til 22-24 personer 

 Ca. 40 stabelstole 
 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 

 Medlemmer af motionistforeningen ................ kr. 100,- 

 Andre grundejerforeningsmedlemmer ............ kr. 200,- 
 
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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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2009) 

Uge 45 
3. – 4. november 

Restaffald 

Papir og glas 
Uge 46 
10. – 11. november 

Restaffald 

Haveaffald 

Uge 47 
17. – 18. november 

Restaffald 

Papir og glas 

Uge 48 

24. – 25. November 
Sidste gang for 
haveaffald 

Restaffald 

Haveaffald 
Storskrald 

Uge 49 

1. – 2. december 

Restaffald 

Papir og glas 
Uge 50 

8. – 9. december 
Restaffald 

Farligt affald: Fredag den 4. december. 

(Bestilling senest onsdag før afhentning på 80 20 80 30.) 

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

Glas: Vin- og spiritusflasker, saft- og dressingflasker, syltetøjs- og konservesglas, drikkeglas, glasskår 

af nævnte glastyper, men  
IKKE: elpærer, porcelæn, keramik, lysstofrør, spejle, vinduesglas. 

Papir: Aviser og tidsskrifter, reklamer, brevpapir, papir og kuverter, telefonbøger men  
IKKE: pap, mælkekartoner, plastic, pizzabakker, bøger. 

Pap: Rent og tørt pap og karton. Skal være slået sammen og bundet. 

Metalemballage: Øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, kagedåser, tobaksdåser. Skal være i klare 

plastsække. 

Storskrald: Stor elektronik (fx fjernsyn og hårde hvidevarer), stort jern og metal (fx cykler, som skal 

være afmærket ”storskrald”), småt forbrændingsegnet affald i klare sække, stort forbrændingsegnet 
affald (fx møbler) 
IKKE: sanitet, bygge- og anlægsaffald, fliser, jord og nagelfast inventar (fx køkkenelemen-ter). Mindre 

mængder byggeaffald og jord kan afleveres på Genbrugsstationen 
Farligt affald: Batterier, akkumulatorer (alle slags), spraydåser, trykflasker, sparepærer, lysstofrør, 

malingrester, træbeskyttelsesmidler, lak, lim, lakfjerner, terpentin, algefjerner, ukrudts-, insekt- og 
svampemidler, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, olie, oliefiltre, kunstgødning. Vær med til at spare 
naturen for disse farlige og skadelige midler. 
Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket. 
Få udleveret en GRATIS miljøboks. Tilmelding se næste række. 

Miljøbilen: Indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de husstande, som har 
bestilt afhentning. Afhentning og tilmelding bestilles på: telefon nr.  
80 20 80 30 eller på kundeservice@vestfor.dk senest om onsdagen før afhentning. 

Haveaffald: Blade, blomster, hækafklip, kviste, grene, græs, ukrudt, små rødder. Afleveres i papirsække 

eller bundtet med snor, svarende til en fyldt papirsæk. 

Stort haveaffald: Træstammer, trærødder, store grene, hele buske. Bestil afhentning på kommunens 

hjemmesiden www.albertslund.dk/affald eller på 43 68 68 60. 

Restaffald: Indpakkes i lukkede lukkede poser og dækker alt, som ikke falder ind under øvrige 

kategorier, såsom: madrester, mælk- og juicekartoner, snavset eller vådt papir og pap, alm. elpærer, 
vat, bleer, hygiejnebind, snavsede konservesdåser, aske, cigaretskod, kattegrus, støvsugerposer.  
Ekstra affaldssække kan købes i Borgerservice, Agenda Center Albertslund på Genbrugs-stationen eller 
bestilles på 43 68 58 60. Pris: 4 stk. for 100 kr. 

 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
http://www.albertslund.dk/affald

