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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
11 gange om året i 300 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 3. MAJ 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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FEJL I KONTINGENTOPKRÆVNINGEN FOR APRIL 
 
Ved en meget beklagelig fejl er kontingent- og henlæggelsesrettelser for opkrævningen i 
denne måned desværre ikke blevet registreret ved PBS, hvorfor der er blevet opkrævet 
det samme beløb som i oktober 2009, hhv. 2.900 kr. og 450 kr.  
 
Bestyrelsen havde besluttet, at aprilopkrævningen skulle være 2.500 kr. i kontingent samt 
350 kr. i henlæggelser, som svarede til halvdelen af det opkrævede beløb i foreningsåret 
2009-2010. 
 
April opkrævningen er á conto opkrævning for det kommende foreningsår og 
oktoberopkrævningen reguleres i forhold til, hvad der besluttes på generalforsamlingen i 
maj 2010. 
 
 

AFSTEMNING OM VIASAT 
 
Til spørgsmålet om grundejerforeningen fortsat skal have kontrakt på distribution af 
Viasats TV-pakke til medlemmerne svarede  
 
59 huse stemmer ja 
23 stemmer nej 
  1 stemmer ja og nej 
 
Det svarer til  
 
119 ja-stemmer 
  47 nej-stemmer 
  
3 huses stemmesedler blev leveret for sent (2 ville have stemt Ja og 1 Nej)  
  
Det betyder, at vi fortsætter med kontrakten og ikke udnytter muligheden for at sige den op 
med dags varsel. 
  
Der var 83 rettidigt leverede stemmesedler dvs. en stemmeprocent på husbasis på 28,6% 
hvilket ikke kan siges at udtrykke den helt store interesse eller også har mange været 
sikker på, at det ville blive et JA, at I åbenbart ikke kunne tage jer sammen til at aflevere 
jeres stemmeseddel. Det er meget trist set med bestyrelsens øjne, da det er på et meget 
spinkelt grundlag, vi som forening nu binder alle, der ønsker mere end ComX grundpakke 
til at skulle betale for Viasats pakke, uanset de ønsker den eller ej. Der er i dag ca. 225 
husstande der modtager frimodulpakken enten kun sammen med grundpakken eller 
tvunget sammen med ultimativpakken, så bestyrelsen syntes, det havde været  passende 
at se, at der også var den brede tilslutning til Viasatpakken. 
 
Som bestyrelsen tidligere har gjort opmærksom på, ville vi højst sandsynlig blive opkrævet 
betaling af Viasat, fra den dato vi indgik kontrakten, uanset vi kunne se den ny pakke eller 
ej, og sådan er det blevet. Foreningen har modtaget en regning for Viasatpakken regnet 
fra d. 1. december 2009. Desværre har ComX ikke opkrævet den øgede betaling til Viasat, 
fordi de heller ikke har vidst, fra hvornår vi skulle betale, når Viasatpakken først var 
tilgængelig i vores anlæg fra 1. februar 2010. Set med bestyrelsens øjne er det bare en 
fortsættelse af Viasats ’landevejsrøveri ved højlys dag’. 
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Alle, der har abonneret på Frimodulpakken i perioden 1. december 2009 til og med 30. 
april 2010, vil blive opkrævet et ekstrabeløb på næste ComX opkrævning til dækning af  
 
den forhøjede afgift til Viasat på kr. 56,50 pr. måned (ny afgift kr. 100 minus gl. afgift kr. 
43,50) svarende til den enkeltes abonnementsperiode. Der kan være variation i dette 
beløb grundet ændrede priser fra Canal digital i størrelsen af kr. 8,-. 
 
 
For den fulde periode på 5 måneder vil ekstraopkrævningen være ca. 280,- plus regulering 
for Canal Digital. For maj måned og fremover til næste prisforhøjelse skulle prisen for 
frimodulpakken så være ca. kr. 168,-. 
 
Foreningen må desværre lægge ud for betalingen til Viasat indtil ComX har fået opkrævet 
det nødvendige beløb, hvilket sker fra vores henlæggelser. 
 
Viasatkontrakten vil til orientering blive lagt ud på vores hjemmeside hurtigst mulig. 
 
 

NÆRLEGEPLADSER 
 

Der er ikke kommet ønsker til reparationer, ændring eller nye legeredskaber fra 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ændringer til listen over kontaktpersoner for 
nærlegepladser og antager derfor at den er uændret som følger: 
 

PLADS KONTAKTPERSON P-PLADS KONTAKTPERSON 
 

P38 RIKKE LELAND, P40 H94 HELLE FEDDERSEN, H86 

P50 ANNE LINDBERG, P50 D13 PETER VEDTOFTE, D11 

P116 JENS GRØN, P120 D17 ELIN KLAUSEN, D17 

P21 NIELS GADSBØL, P21 D48 KIM JENSEN, D56 

P79 FLEMMING BAUER, P87 D57 PETER NIELSEN, D59 

H10 PETER MORTHORST, 
H40 

D86 HENRIK HOLM-KJAR, D80 

H18 MORTEN THULIN, H24   

  
 
Bestyrelsen forventer at vores årlige sandkassedag falder sammen med kommunens grøn 
dag, der er fastsat til lørdag d. 24. april. Det giver lige mulighed for at reklamere lidt for 
denne dag, hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin egen beholdning af 
kompostorme og hente kompostjord til haven. 
 
 

GRØN DAG 
 

Lørdag den 24. april 2010 inviterer 
Albertslund Kommune alle borgere til 
Grøn Dag på Materialegården, Gadagervej 23. 
Grøn Dag er et åbent hus-arrangement med 
fokus på affald, miljø, klima og økologi. 
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Der leveres sand på de samme legepladser som sidste år.  Vi opfordrer til at I tømmer 
sandkasserne til eget brug og I kan bare begynde nu.  
 

 
BREDBÅNDSNETTET 
 
Foreningen har underskrevet en servicekontrakt med ComX. Den vil være tilgængelig fra 
vores hjemmeside hurtigst mulig. Det har taget sin tid at få den forhandlet med ComX, for 
at den skulle blive bare rimelig rettet mod vores anlæg og ikke bare en standard, som vi 
oprindelig modtog. 
 

 

 

 

 

  

HJEMMESIDEN HAR ET 

DISKUSSIONSFORUM 

 

www.vejrmolle.dk har fået et forum til udveksling af 

erfaringer samt køb/salg/bortgives. 

Har du et hus- eller haveprojekt du skal i gang med? 

Mangler du f.eks. detaljer omkring hvordan man får 

godkendt og lavet en tilbygning? Chancen for at dine 

naboer allerede har gjort erfaringen er stor.  

Derfor er der oprettet et forum på hjemmesiden hvor vi alle 

kan hjælpe hinanden. Kig ind forbi www.vejrmolle.dk  

  

 

http://www.vejrmolle.dk/
http://www.vejrmolle.dk/
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Hvilken pære skal jeg vælge ? 

 

                                                      

 

VALG AF PÆRE AFHÆNGER AF, HVAD DIT BEHOV FOR BELYSNING ER (KOMBINERET MED HENSYN 

TIL ØKONOMI, MILJØ, ÆSTETIK OG FORSKELLIGE PRAKTISKE FORHOLD). BEHOVET ER 

FORSKELLIGT, OM DET ER OVER SPISEBORDET, LÆSESTOLEN, I ENTRÉEN, PÅ BADEVÆRELSET 

ELLER I CARPORTEN, DER SKAL VÆRE LYS. AGENDACENTERET HAR LIGE UDGIVET EN LILLE 

FOLDER OM EMNET. HER ER ET UDDRAG.  
 
PÆRENS ENERGIFORBRUG  
FOR AT SAMMENLIGNE FORSKELLIGE TYPER PÆRERS ENERGIFORBRUG, SKAL MAN SAMMENLIGNE 

LUMEN PR. WATT (MÆNGDE LYS PR. ENERGIENHED). 
JO FLERE LUMEN PR. WATT JO MERE 

ENERGIEFFEKTIV OG ØKONOMISK ER PÆREN I BRUG. 
EN SPAREPÆRE ER 4 GANGE SÅ 

EFFEKTIV/ENERGIØKONOMISK SOM EN GLØDEPÆRE. 
BRUG SKEMAET HER, NÅR DU SKIFTER 

GLØDEPÆREN TIL SPAREPÆRE.    

 
SÅDAN SKAL DU VÆLGE 
 
VÆLG SPAREPÆRER SOM GENERELT ER DEN ENERGIMÆSSIGE OG ØKONOMISKE BEDSTE LØSNING 

OG KAN BRUGES STORT SET OVERALT.  
 

VÆLG LED SOM SPOT PÅ BADEVÆRELSET, I ENTREEN, I KØKKENET SAMT UDENDØRS. 
UDVIKLINGEN GÅR STÆRKT! 
 

VÆLG HALOGEN OVER HOBBYBORDET / STOLEN DU SIDDER I OG BRODERER ELLER TIL BELYSNING 

AF MALERIER HVIS 100 % KORREKT FARVEGENGIVELSE ER MEGET VIGTIG.  
 

VÆLG LED ELLER SPAREPÆRER TIL UDENDØRSBRUG. NOGLE SPAREPÆRER ER LIDT LÆNGERE 

OM AT OPNÅ FULD LYSSTYRKE.  
 

VÆLG HALOGEN TIL LYSDÆMPNING. ENDNU ER DER KUN FÅ SPAREPÆRER OG LED PÆRER, DER 

ER EGNEDE TIL FORMÅLET.  
 
MED VENLIG HILSEN 
AGENDA CENTER ALBERTSLUND 
KANALENS KVT. 32 - TLF. 43 62 20 15 - WWW.AGENDACENTER.DK 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2010) 

 

Uge 15 
13. – 14. april 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 16 
20. – 21. april 

Restaffald 
Pap og metal 
Haveaffald 

Den 24  april inviterer Albertslund Kommune alle borgere til Grøn Dag på 
Materialegården, Gadagervej 23. 

Grøn dag er et åbent hus-arrangement med fokus på affald, miljø, klima og økologi 

Uge 17 
27. – 28. april 

Restaffald 
Papir og glas 

Storskrald 

Uge 18 
4. – 5. maj 

Restaffald 
Haveaffald 

Farligt affald: Fredag den 7. Maj  
(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
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K Ø B   O G   S A L G 

 

LØBEBÅND. Fungerer som nyt, 8 forskellige niveauer. Sælges for kr. 250 

 

Henvendelse:  Aske Hjarvard Raaschou, D 84, Tlf: 31628245/43437878. 
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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/
mailto:bh@bhbyg.dk
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RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB 
 
Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til 

forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. 

Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det praktiske 

arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af 

Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. 

 
Faste aktiviteter er følgende: 
 

Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes 

Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-stævner 

i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor 

man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen af 30'erne for 

at deltage. Modstanderne er andre beboer-hold fra kommunen, og 

udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til medio september. Der 

er fri søndags træning kl. 10-11.30 på banerne bag Klub Vest, 

samt efterfølgende afslapning/øl/vand i Væremøllen ved 

Børnehaven Degnehusene. I samme turnering findes også en 

seniorturnering, deltagerne her skal være min. 18 år gamle 

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. 
 

 

 

 



 
 

Side 13 af 16 
  

 

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 
 

 

 

 

 

Arrangementer i RVPMK 2010 Dato: Mødested: 

Sommerfest m grill og spisning Lørdag den 29/5 kl.1400 Lunden 

Cykelskovtur el.lign. Søndag den 27/6 kl. 10.00 Væremøllen 

Årsfest  Lørdag den 21/8 kl.1800 Lunden 
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Sommer i by 
Planlægningsmøder 

 
Onsdag 21/4 kl. 20.00 

Søndag 16/5 kl. 12.00 Indkøbsmøde 
 

Alle møder afholdes i Væremøllen 
Håber på stort fremmøde 

 
Vi ses, Møller 

 

 

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 
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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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