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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 6. AUGUST kl. 19.30 
 
 
 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
11 gange om året i 295 eksemplarer og 
omdeles til foreningens 294 medlemmer. 

Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 

www.vejrmolle.dk 

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: 26 82 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk


 
3 

 

BESTYRELSE: 

Formand Svend Nielsen H 6 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com 

Kasserer Lona Skjørbæk P 79 43 63 02 25 fisk@vejrmolle.dk 

Næstformand Jens Grøn P 120 43 42 74 48 sikker@get2net.dk 

 Helle Bennedsen P 81 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk 

 Jesper Simonsen D 26 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk 

Sekretær Christian Halkjær H 82 43 43 43 80 cahalkjær@hotmail.com 

 Steen Tystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

OPGAVEFORDELING 

ComX kontakt 
Ole Henningsen 
P 67, Tlf. 43 45 29 33 

Fællesarealer 
Snerydning 

Steen 

Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper 

Lunden Jesper, Jens, Helle Brugergruppe Ole 

SALG OG UDLÅN 

Svend 
Nielsen 

H6 
43 43 11 53 

Komplette tegninger af husene med godkendte til- 
og ombygninger udlånes. Depositum 50 kr. pr. 
tegning. 

Jesper 
Simonsen 

D26 
35 26 60 65 

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, 
græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal over 
trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. 
Leje 50 kr. for de første 3 dage (inkl. en pakke træflis 
til rygning) Derefter 50 kr. pr. dag. Skal afleveres i 
rengjort stand, ellers intet depositum retur. 

Gertrud 
Nielsen 

H120 
43 96 44 74 

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager er gratis. 
Filtre til udsugningsanlæg, 10 kr. pr stk., 3 stk. for 20 
kr. Messing-omløbere til fjernvarmestophaner, 
komplet sæt med 3 omløbere, O-ringe og trykskiver, 
100 kr.. Slutblik til 1. sals vinduers lukning, monteres 
i karm, 15 kr.  Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr. sæt 
dækkende stue-plansvinduer og døre. Tilhørende en-
vejs skruer 20 kr. 

Peter 
Vedtofte 

D11 
43 63 71 63 

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.  Leje 20 
kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr. dag.  Kan 
forudbestilles mod erlæggelse af depositum 

Ole 
Henningsen 

P67 
43 45 29 33 

Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt 
op til taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige 
ved P 67.  Antenne-forstærkere udlånes til forsøg.  
F-stik til "tredje udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke 
aktuelt med det nye anlæg, men han har det stadig) 
Wattmeter/watttimemåler udlånes.  Fedtpatroner til 
smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis 

Helle 
Bennedsen 
 

P81 
43 96 43 44 

METABO pneumatisk borehammer udlejes. 
Depositum 100 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, 
derefter 20 kr. pr dag. Boremaskinen kan ikke 
forudbestilles. 

Birgit Birkbak 
P47 
43 96 04 09 

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.  Leje 
20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag. 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:fisk@vejrmolle.dk
mailto:sikker@get2net.dk
mailto:bennedsen@comxnet.dk
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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29.5.2012 

44. Ordinære Generalforsamling RVP 
 

49 huse ud af 290 var repræsenteret, heraf 4 repræsenteret ved fuldmagter. 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 
Peter Pagh, D70; Dirigent 
Christian Halkjær, H82: Sekretær 
Stemmetællere: Hugo D76, Michael H4 
 
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var sket rettidigt. 

 
Bestyrelsens beretning. 

(udsendt til medlemmer inden generalforsamlingen) 

 

Formanden supplerede den skriftlige beretning med at konstatere, at ComX’s ydelser 

fortsat er tilfredsstillende samt takkede Ole Henningsen for hans virke som konsulent 

for foreningen. Foreningens beslutning om at være selvforsikrende på dette område 

har indtil nu vist sig at være en god forretning, hvilket vi derfor fortsætter med. Hidtil 

har udgifterne været ca. kr. 6.000. Til sammenligning ville en forsikring i samme 

periode have kostet ca. kr. 90.000. 

 

Lunden bliver fortsat anvendt af mange børn og voksne. De tidligere anmeldte 

problemer om støj sent på aftenen er tilsyneladende aftaget, efter vi har fået skiltet 

om, hvordan adfærd i Lunden bør være. Dog har nogen for nylig fjernet skiltene, så 

Lunden er pt. skilteløs. 

 

Herpå fulgte et forsøg på fremvisning af den model for erstatning af skuret ved Lunden 

som bestyrelsen har undersøgt. Projektoren svigtede desværre, men formanden 

fortalte om bestyrelsens arbejde og ønske om en fortsat debat om bygningernes 

fremtidige funktion. 

 

Foreningens regnvandsbrønde er blevet undersøgt, så vi kan få klarhed over 

tilstanden af det efterhånden aldrende kloaksystem og en proces omkring rensning og 

reparation af skader er næsten fuldendt. 

 

Afslutningsvis rettede formanden en stor tak til de frivillige og motionisterne for at stå 

for henholdsvis fastelavnsfest og sommerfest, som fortsat er populære arrangementer 

med stor deltagelse. 

 

Kommentarer til bestyrelsens beretning: 

a. Hugo D76; bemærkede at skiltene i Lunden er fjernet. 
b. Flemming P87; Udtrykte ønske om at kunne læse dagsordener og referater fra 

bestyrelsesmøder. 
Formanden svarede at agendaer gerne kan deles, men at referater er 

interne bestyrelsesdokumenter, som af den grund ikke af bestyrelsen 
ønskes offentliggjort. 
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c. Josefsen H110; Forslag om at sikre skilte med såkaldte ’vandalskruer’. 
d. Ole Römer D103; Forslag om digitalisering af Bladet og erstatte det med en 

mail der oplyste at bladet nu var på foreningens hjemmeside. 
Formanden svarede, at det samme spørgsmål blev rejst forrige år på 

generalforsamling og ved den lejlighed blev forkastet. Bladet er dog 
tilgængeligt på foreningens hjemmeside, hvor gamle numre således 
nemt kan findes. 

Kassereren oplyste, at den reelle udgift til bladet er kr. 9.500. 
e. Jacob Petersen H126; Beskæringer opfattes som voldsomme. 

Formanden; Det er ikke normal kutyme, at bevoksning ’skæres ned i 
knæhøjde’. 

f. Elise Veng P104; Ønsker at vide, hvorledes naboers høje træers skyggende 
effekt på et evt. Solcelleanlæg kan håndteres. 

Formanden: Dette er alene en sag mellem gode naboer. 
g. Mogens P. P57; Efterlyser reparation af lunker på stamvejen ved 

Præstehusene. 
Formanden: Kommunen er meget svære at få i tale og bestyrelsen presser 

løbende på. Bestyrelsen har desuden en debat omkring kommunens 
forpligtelse efter overtagelsen af stamvejene. 

Næstformanden opfordrede desuden medlemmer om at kontakte Hans 
Henrik Høeg på kommunen, som er ansvarlig for området. 

h. Erik H110; Knallertkørsel på stierne er i tiltagende, hvad kan vi gøre? 
Formanden: Det er politiets opgave. 

i. Nina Larsen P57: Parkering på stamvejene er en gene. 
Formanden; Det er kun politiet der har påtaleret. 
Steen H42; Det vægter mere, når en grundejerforening henvender sig, end 

når en privatperson gør det. 
 

Beretningen blev vedtaget 

 

2. Fremlæggelse af regnskab 
(udsendt til medlemmer inden generalforsamlingen) 
 
Kassereren supplerede regnskabet med at konstatere, at vi nu samlet har opsparet kr. 
1.5 mio. kr.. Til trods for at vinteren ikke har budt på meget sne, så har udgifterne til 
saltning vejet tungt. Desuden er der anskaffet nye gruskasser. 
 
Renovering af fliser betød en budgetoverskridelse, da vi ønskede at fastholde 
kadencen i fliserenovering, samt at det viste sig hensigtsmæssigt at udskifte flere 
større flisearealer i en arbejdsgang. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
 

a. Jørgen Jensen H54; Mente at afkastet kunne være større af opsparingen. 
Forklaring af restancegebyrer ønskes. 

Kasserer; Der er ikke store udeståender. Nogle ejere har valgt at indfri lån, 
og afdragene på lånet ændres ikke. Vi har løbende samtaler med 
banken om mulighederne for afkast. 

b. Henrik D39, opfatter renten som ganske udmærket sammenlignet med 
markedet. 
 

      Regnskabet blev vedtaget 
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3. Indkomne forslag 
 

a. Forslag 1, Henlæggelser til store investeringer. 
 
Bestyrelsen foreslår at den nuværende kurs med en henlæggelse på kr. 700 
årligt pr. Husstand vedtages for et nyt år. 
 
Forslaget blev vedtaget 

b. Forslag 2, Renovering af garagen i Lunden, alternativt leje af klub Albert 
 
Bestyrelsen ønsker mandat til at fortsætte arbejdet frem mod at kunne 
præsentere generalforsamlingen for et komplet projekt. 
 

1. I form af nybyggeri som præsenteret i det udsendte forslag. 
 

2. I form af kontrakt med kommunen vedr. brug/overtagelse af Klub 
Albert.  
 

Kommentarer til forslaget: 

 

1. Jørgen H54; Synes det nuværende projekt for nybyggeri er for 
dyrt. Bemærkede i øvrigt at opkrævningerne til henlæggelser er 
for lave i forhold til de udgifter vi kan se venter. Synes at en 
løsning med Klub Albert virker interessant, navnlig som en 
lejeaftale. 

2. Ole D103; Stor fortaler for selve ideen om et fælleshus. Synes 
dog også at nybyggeri virker for dyrt. Synes at muligheden for at 
købe Klub Albert bør undersøges. 

3. John D91; Ser ligeledes positivt på et fælleshus. 
4. Der var en del lignende tilkendegivelser, hvor tanken om et 

fælleshus blev rost som en mulighed for at lade både 
eksisterende som nye aktiviteter få attraktive og befordrende 
rammer at eksistere under. 

 

Forslag 1 blev forkastet 

Forslag 2 blev vedtaget 

 

c. Forslag 3, Bestyrelsen søger om generalforsamlingens tilladelse til at forhandle 
med carportlauget om overtagelse af administration af samme. 
 
Forslaget blev vedtaget 
 

4. Budget – herunder fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes med kr. 100.  

a. Kassereren; Der er i budgettet hensat en post til advokatbistand i forbindelse 
med en evt. matrikulering. 
 
Kommentarer til budgetforslaget 
Ingen kommentarer. 
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Der var ikke ønske om afstemning af budgettet. 

 

Budgettet er vedtaget 

 

 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Bestyrelsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 
 
Som suppleant er valgt: 
Jesper D18, Rikke P40, Morten H24 
 

6. Valg af statsautoriseret revisor 
Preben Kellerstrøm er valgt. 
 

7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 
Foreningens nuværende kritiske revisor var ikke til stede og bestyrelsen havde ikke 
modtaget en tilkendegivelse fra Kim Nielsen H112. Kim vælges in absentia. Som 
revisorsuppleant er valgt Michael H4. 

 

8. Eventuelt 
Herdis D48; Ønske om at vide, hvem der har ansvaret for beplantning på stamveje. 
Jesper D26; Fortalte om energiprojektet. 

 

 

 

 

Om ComX 

 

Hvis dit fjernsyn er gået i sort og forbindelsen til internettet er 

afbrudt, kan årsagen være, at din Callisto boks er ude af drift, 

fordi dens strømforsyning er i stykker. Det sker ret sjældent, 

mindre end en gang om året i vores forening. Til gengæld 

sker det altid på et ubelejligt tidspunkt lige før en helligdag, 

hvor Comx ikke rykker ud før det er hverdag igen. Hvis 

boksens lamper ikke lyser, og strømforsyningstransforma-

toren ikke er varm at føle på, er det der fejlen er, og der skal 

en ny transformator til. 

Derfor har grundejerforeningen købt to strømforsyninger, så 

der altid er en reserve, som man uden beregning kan hente hos   

Ole i P67. 
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SOMMERFEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er vi klar til sommerfesten i Lunden 
 
Kl. 14.00 Åbner boderne og børnenes loppemarked 

starter 
 
Kl. 16.00 Gerlev Legepark præsenterer spil/lege fra før 

Far og Mor gik med ble. Kom og vær med. 
 
Kl. 18.00 Grillen er klar. Husk at købe madbilletter i god 

tid 
 
 
  

Lørdag den 
16. juni 2012 

kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Nyt fra Brugergruppen – maj 2012 
 

* Ny ”affaldsplan” i udkast 

* Klimatilpasning på albertslundsk 

* Grønt Regnskab 2011 

* Mødet blev holdt på Vestforbrændingen 

* Flere oplysninger? 

 

Ny ”affaldsplan” i udkast: På Brugergruppemødet den 30. maj forelagde Miljø- og 

Planforvaltningen forslaget til kommunens nye affaldsplan, der har en 6 årig horisont. 

Affaldsplanen har tre fokusområder: 

- For det første at ”Ressourcerne skal ud af affaldet” – herunder at mere 

emballageaffald skal genbruges og storskraldsordningerne forbedres.  

- For det andet at ”Problemstofferne skal ud af affaldet” – herunder at sparepærer, 

batterier, mobiltelefoner og andet småt elektronik skal ud af skraldesækken. 

- For det tredje ”Kommunikation som skaber handling” – herunder mere målrettet 

information til byens forskellige målgrupper. 

Brugergruppen var enig i intentionerne, og lagde især vægt på den 

handlingsorienterede side, så det hele ikke ender op i kortlægninger og undersøgelser. 

Vi er nemlig nødt til at forstå affaldet som ressourcer. Gør vi ikke det, bliver 

ressourcerne meget dyre, efterhånden som verden løber tør for dem. 

Affaldsplanen skal nu i Kommunalbestyrelsen, hvorefter den kommer i høring hen over 

sommeren. 

 

Klimatilpasning på albertslundsk: Hvad gør vi, når vandet vælter ned for åbne 

sluser, på grund af klimaforandringerne? Det spørgsmål skal ikke først besvares når 

huse, kældre og butikscentre står under vand. Derfor behandlede Brugergruppen 

byens nye Klimatilpasningsplan. Den handler især om regnvandet, fordi det er udsigten 

til større regnmængder, der her og nu er vores største udfordring i forhold til 

klimaforandringerne. Planen skal bl.a. fastlægge hvordan vi sikrer Albertslund Centeret, 

der er særlig udsat ved store regnskyl, hvordan vi skaber mere plads i parker, søer og 

kanalen til mere regnvand, hvordan vi tilbageholder mere vand med faskiner og 

beplantede tage, hvordan vi udbygger kloaksystemet, og hvad vi så ellers lige gør, hvis 

det alligevel går galt. 
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Grønt Regnskab 2011: Kommunens grønne regnskab for 2011 har især fire lyse sider, 

men også en mere dunkel. Vandforbruget er faldet med 2 liter i gennemsnit pr. borger i 

døgnet til 102 liter. Dermed nærmer vi os målet på 100 liter og rammer det forhåbentlig 

i 2012. Dertil kommer, at også både elforbruget og varmeforbruget er faldet, hvilket 

samtidig medførte en mindre udledning af CO2. At affaldsmængderne så til gengæld er 

steget hører til den mere dunkle side, men det er jo det den nye affaldsplan skal være 

med til at lave om på. På hjemmesiden http://groentregnskab.albertslund.dk/ kan du 

selv nærstudere det grønne regnskab og se, hvordan udviklingen i dit boligområde har 

været. 

 

Mødet blev holdt på Vestforbrændingen: Apropos affald så blev Brugergruppemødet 

holdt på Vestforbrændingen, hvor Brugergruppen også var på rundvisning. Her fik den 

bl.a. oplyst, at metaldåser i affaldet betyder, at ovnene af og til må lukkes ned for at 

blive renset, da metallet sætter sig i ovnene og spærrer for lufttilførslen, så 

forbrændingen bliver dårlig. Det koster rundt regnet 5 mio. kroner hver gang – dyre 

dåser….!   

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på Brugergruppemødet, 

så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen  

Brugergruppens arbejdsgruppe 
 

 

 

 

K Ø B    O G     S A L G 
 
 
Jeg har 7,78m hvid PLASTMO tagrende 100 + samlestykke i overskud, 
som jeg ønsker at sælge billigt ( i forhold til nypris). 
Et stykke på 5,7m og et stykke på 2,08m. 
 
Humlehusene 28 
Tlf. 43455079 
mads.karup@vejrmolle.dk 
 
 

 

 

 

http://groentregnskab.albertslund.dk/
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
mailto:mads.karup@vejrmolle.dk
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Haveaffaldsbunken sydvest for ældreboligerne 
 
Gennem de seneste måneder er der vokset en større dynge af haveaffald frem på 
græsstykket sydvest for ældrecenteret. Det er naturligvis fristende at smide sit eget 
haveaffald oveni bunken, når den først ligger der. Det synes således til at være en udbredt 
opfattelse, at placeringen er beregnet til formålet, og at Albertslund kommune automatisk 
fjerner haveaffald, der bliver deponeret på stedet.  
 
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Haveaffald bliver kun fjernet på bestilling, se 
http://www.albertslund.dk/Borger/BoligOgAffald/AffaldOgGenbrug/Kildesortering/Haveaffald.a
spx  
 
Kommunen skriver om afhentning af stort haveaffald: 
”Stort haveaffald - mindst 2 m2 - der ikke kan bundtes, samles i en bunke og lægges ud til 
vejskel og hentes med grab efter bestilling via "Afhentning af haveaffald" i Selvbetjeningen. 
Haveaffaldet må ikke ligge til gene for trafik eller øvrige beboere, og må tidligst lægges ud 
dagen inden og senest kl. 7:00 på afhentningsdagen.” 
 
Bestilling af afhentning kan ske på følgende side: 
http://albertslund.renoweb.dk/afhentningsbestilling.aspx  
  
Jeg bestiller snarest afhentning af den nuværende affaldsbunke. Jeg vil derefter gerne 
opfordre til, at placeringen kun bruges i henhold til ovenstående anvisninger om at der straks 
rekvireres afhentning, og at området kun bruges i forbindelse med større mængder 
haveaffald såsom fældede træer, og ikke til græs fra plænen. 
 
Jeg undrer mig imidlertid. hvorfor RVP ikke har en fælles ordning til haveaffald? Det ville 
være meget belejligt med muligheden for en fælles håndtering af blandt andet netop græs, så 
det ikke skal stå og lugte i skuret til næste gang der er indsamling af haveaffald, eller man får 
kørt på genbrugsstationen. Findes en sådan ordning allerede, eller ville den kunne 
etableres? 
 
Mvh. Jakob, H126 
 

 

 

 

F R E M L Y S N I N G 
 
Der efterlyses en person, som har mistet sin mobil i Lunden. Fundet lørdag den 2/6 om morgenen. 
Kom til H-96 eller ring til 43454542. 

 
Vh. Mie Juhl  
 

 
 

 

 

http://www.albertslund.dk/Borger/BoligOgAffald/AffaldOgGenbrug/Kildesortering/Haveaffald.aspx
http://www.albertslund.dk/Borger/BoligOgAffald/AffaldOgGenbrug/Kildesortering/Haveaffald.aspx
http://albertslund.renoweb.dk/afhentningsbestilling.aspx
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: AFFALDSHÆFTE 2012) 

Uge 24 
12. – 13. juni 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 25 
19. – 20. juni 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 26 
26. - 27. juni 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 27 
3. - 4. juli 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 28 
10. - 11. juli 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 29 
17. - 18. juli 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 30 
24. - 25. juli 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Storskrald(D + P) 

Uge 31 
30. juli - 1. august 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Storskrald (Humle) 

Uge 32 
7. - 8. august 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 33 
14. - 15. august 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 1. juni. Bestilling senest onsdag før afhentning på: 
kundeservice@vestfor.dk eller på 80 20 80 30. 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver 
afhentningsdagen 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 
køkkenelementer). Mindre mængder byggeaffald og jord kan afleveres på 
Genbrugsstationen 

Farligt affald: Batterier, mindre akkumulatorer, spraydåser, trykflasker, sparepærer, 
lysstofrør, malingrester, træbeskyttelsesmidler, lak, lim, lakfjerner, terpentin, 
algefjerner, ukrudts-, insekt- og svampemidler, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, 
olie, oliefiltre, kunstgødning, småt elektronik, medicinrester. Vær med til at spare 
naturen for disse farlige og skadelige midler. 
Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket. 
Lån en miljøboks hos kommunen. 

Plastemballage: Plastemballage skal afleveres på en kommunal genbrugsstation. Det 
kan ikke stilles ud til storskrald. 

Haveaffald: Blade, blomster, hækafklip, kviste, grene, græs, ukrudt, små rødder. 
Afleveres i papirsække eller bundtet med snor, svarende til en fyldt papirsæk. 
Må IKKE afleveres i plastposer. 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
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SERVICE-UDLEJNING 

                                                                                                
                                                                                                       

 
                     
Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at kunne leje festservice til 
en privat fest. 

 
Der er service til 36 personer, omfattende: 
 
 Dybe og flade middagstallerkener 
 Frokosttallerkener 
 Rød-, hvid-, portvins-,champagne- og vandglas 
 Kaffekopper m/ desserttallerkener 
 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 
 6 vandkarafler 
 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 
 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
 36 hvide stabelstole 

 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
Medlemmer af motionistforeningen  kr.100,- 
Andre grundejerforeningsmedlemmer  kr.200.- 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 
 

Sanne Krogh, D.18. Telf. 43 96 98 60 
 

   

 

                                                                                                                                                        
 
NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED 
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Oprettelse af kulturel forening i Røde Vejrmølle Park. 
 
I sidste nummer af bladet indbød vi til, at beboerne kunne tilkendegive interesse for oprettelse af en 
kulturel forening. 
 
Allerede på nuværende tidspunkt kan vi konstatere en stor interesse for oprettelse af foreningen, så vi 
vil derfor indkalde til stiftende generalforsamling. 
 
Da vi nu er i midten af juni måned vil det nok ikke være hensigtsmæssigt at afholde generalforsamling 
før efter sommerferien. 
 
Forud for stiftelsen skal der jo laves vedtægter m.m., hvilket vi vil forsøge at få Foreningen 
Frivilligcenter Albertslund til at hjælpe os med. 
 
Stiftende generalforsamling vil blive afholdt 
 

Torsdag den 16. august 2012 kl. 19.00 
Hos Hugo Pedersen 

Degnehusene 76 
 

Med venlig hilsen 

Hugo og Finn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motionisternes cykelskovtur 2012 

Søndag den 1. Juli Kl. 10.00 - ? 

Mølleåen fra Lyngby til Øresund 

 

I år vil vi tage S-toget til Lyngby medbringende cykler, mad og drikke. 

Fra Lyngby vil vi cykle langs Mølleåen forbi de 9 vandmøller, klædefabrikken, 

krudt lageret, knivfabrikken mm til udløbet i Øresund. Mølleåen er en af 

Kulturarvsstyrelsens 25 fantastiske industrier, med en historie tilbage til det 

1600 århundrede.  

Retur gennem Dyrehaven til Klampenborg S-station og retur til Albertslund 

Vel mødt 

Bestyrelsen 
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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 thermo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

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

10. Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

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

 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

14. Forsikringsskader af enhver art 
15. Skillevægge og lofter 
16. 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 30-4 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: Anne-Marie Olsen H 106  

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: jk@leaf.dk 
 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 
 
 Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 24 48 92 12 

 E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 

Dato Tidspunkt Akivitet Mødested 

16. juni      (lørdag) 14:00 Sommerfest Lunden 

1. juli        (søndag) 10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

18. august (lørdag) 18:00 Årsfest Lunden 

 
 
 
 
  

 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
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Albertslund’s bedste 

mæglerteam! 

                 

Strn              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordi det ikke er lige meget,  

hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 
Bytorvet 31, 2620 Albertslund 

Tlf.: 43 64 20 00 e-mail: 256@edc.dk 


