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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 3. SEPTEMBER kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 

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
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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


 
4 

 
SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 
En gang i starten af 2012 mener jeg at huske, at det blev forudsagt det ville blive en dårlig 
sommer og indtil nu syntes jeg ’profeten(erne)’ har fået ret. Forleden blev juli 2012 kåret som 
den koldeste og vådeste i mange år, men der har da været gode dage også fx var der 
varmerekord d. 29. juli i København med 29,6 Co, så det kunne sikkert mærkes i Røde 
Vejrmølle Parken også. Heldigvis har vi heller ikke fået del i de ’skybrud’ der har været 
varslet enten fordi de ikke kom eller fordi de drev udenom vores område. 
 
Sommeren har også overrasket ved trods forudsigelser om det modsatte at være en ny 
’dræbersneglesommer’. Husk derfor igen i år at hjælp med til, at de iberiske snegle ikke bliver 
en epidemi ved at rydde op i grønne bunker både i egen have og det nære fællesareal.  Der 
er sneglegift at hente som tidligere annonceret.   
 
 

ENERGIPROJEKTET 
 
Energiprojektet i Degnehusene 26 er godt i gang, så husk at gå forbi, så I kan se hvordan det 
bliver udført og skrider frem. 
 
Grundejerforeningen har endnu ikke hørt resultatet af høringsrunden på lokalplantillægget 
18.5.1, der er nødvendigt for tagudhænget på gård- og haveside. 
 
 

KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen har fået aftalt et møde med en jurist i forvaltningen, hvor vi skal tale om vores 
mulighed for at anvende den nedlagte Klub Albert som ’fælleshus’ for vores forening. 
 
 

PROBLEMER MED TV 
 
Efter omlægningen af TV-kanaler sidst i juni har mindst et medlem haft problemer med 
modtageforholdene. Bestyrelsen vil gerne med denne beskrivelse høre om andre har haft 
lignende problemer siden d. 20. juni hvor ComX foretog ovennævnte omlægning: 
 
Lyden på DR1 "knaser" nogen gange mere end andre. 
 
TV2 er "lange i hovederne. 
 
Billedkvaliteten på SVT 1 og 2 er svingende, dette har stået på meget længe og hænger 
derfor ikke sammen med omlægningen 
 
Øvrige kanaler som fx DR2, NRK og Discovery Kanalerne er fine både mht. lyd og billede. 
 
Har I oplevet de samme problemer eller andre vil bestyrelsen bede jer sende en mail til 

Svend på svend.vejrmolle@gmail.com 

 

 

EFTERÅRETS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Bestyrelsen efterlyser allerede nu ønsker til beskæringer og fliseopretning. På baggrund af 
indkomne forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner Walther Jen-

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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sen. Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i gang. De 
indkomne ønsker vil til orientering blive bragt i senest i oktobernummeret af bladet. 
 
Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring og flisearbejde, der er indleveret sidste år ikke 
automatisk medtages, men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke er 
blevet efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
 
Samtidig kan vi oplyse at beplantning og træer på stikvejenes bump tilhører Albertslund 
kommune, hvorfor grundejerforeningen ikke har mulighed for at beskære eller ændre denne 
beplantning. 
 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre ændringer på fælles-
arealerne. 
 
Ønsker fremsættes senest d. 31. august  2012 til 
 
Steen Thystrup, Humlehusene 2, 
E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 
 
 
Og venligst elektronisk hvis det er muligt for at gøre arbejdet med listen nemmere for Steen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturel forening 
 

Blot for at erindre om den  
stiftende generalforsamling 

som afholdes 
 

Torsdag den 16. august 2012 
Kl. 19,00 

Hos Hugo Pedersen 
Degnehusene 76 

 
 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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K Ø B    O G     S A L G 

 
 

Tagluge 1-lags plexiglas, 99x68 cm, udvendigt mål. 
Sælges for kr. 150. 
 
 

 

 

 

 

Tagventilator, Den kraftige type. Sælges for kr. 150. 
 

 

 

 

 

 
Kommode, IKEA, BxHxD: 100x125x49 cm. Sælges for kr. 
150. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Termorude, klasse A+, uden ramme (til loftsvindue på 1. sal), 95x45 cm. Sælges for kr. 150 
 
Henvendelse: Simonsen, D 26, tlf: 35 26 60 65, e-mail: simonsen@ruc.dk. 
 

 

 

mailto:simonsen@ruc.dk


 
7 

 

 

Grill fornuftigt! 

Sommeren er over os, og forhåbentligt bliver der rig mulighed for at nyde de lyse 

sommeraftener i godt selskab. Mange af os tænder op i grillen og rykker madlavningen 

udendørs. I den forbindelse lige et par tips i sommervarmen – både for vores egen, for 

naboens og miljøet skyld. 

Tænk på dit helbred 

Når du griller, kan det nemt ende med, at kødet bliver branket. Hvis maden bliver sort 

indeholder den kræftfremkaldende stoffer, så sørg for, at du ikke giver maden for lang 

tid over grillen. Dog skal fjerkræ, svinekød og hakkekød gennemsteges. Røgen fra 

grillen er også kræftfremkaldende, og der dannes meget røg, hvis marinade, olie og fedt 

drypper ned på kullene. Det er derfor en god idé at lægge folie under kødet. 

99 ud af 100 bryder sig ikke om affald i fællesarealerne 

Griller du på fællesarealerne eller i parken, er det rigtig god stil at rydde op efter sig 

selv. Tag en pose med til affald. Efterlad ikke en varm engangsgrill og stil ikke 

engangsgrillen direkte på græsset. Det giver selvsagt rigtig grimme døde pletter!  

Miljøet påvirkes af grillvaner 

Vil du også være skånsom mod miljøet, når du griller, er der et par ting at holde sig for 

øje. Optændningsvæske og –blokke er ofte lavet af paraffin, der er skadelig for miljøet, 

hvis de er baseret på stoffer som terpentin og petroleum. Som alternativ kan man 

anvende aviser og kviste eller sågar grankogler og korkpropper fra vinflasker som 

optændingsmiddel. 

Også klimaet påvirkes af vores grill-vaner. Briketter indeholder ofte brunkul eller 

stenkul, der udleder meget CO2, når de brændes. Bedre er trækul og briketter lavet af 

kokosnødskaller. Endelig er der engangsgrillen, den får et minus pga. 

aluminiumsbakken. 

             Men grill eller ej: God sommer!! 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 
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Indbydelse 
Til 

Årsfest 2012 
 
Den traditionelle årsfest i Motionistklubben finder sted i Lunden 

Lørdag den 18. august 2012 kl. 18:00 
 

 

Vi serverer oksekød, pølser og flûtes. 
Medbring selv salat, tallerkener, bestik, glas og kaffe/the. 
Øl, vand og vin kan købes til de sædvanlige lave priser. 
 
 
Prisen er den samme som de sidste mange år. 
 
Oksekød (bøf)…………………… Kr. 25,00 
Pølser……………………………. Kr. 10,00 
Flûtes…………………………….. Kr. 00,00 
 
 
 

Vi vil som sædvanlig have navneopråb for skyldige beløb som ølmanden 
mangler at få ind, så  HUSK derfor at ha’ penge med. 
 
For at kunne disponere såvel mad som drikkevarer bedes I udfylde 
nedenstående slip og aflevere den og penge i D 18 – D40 eller H 106 
 

Senest onsdag den 15. August 2012 
 
 
 
Kommer antal voksne:_________  Antal børn:________ 
 
Antal bøffer:_________________  Antal pølser:_______ 
 
Betalt ialt: _______________kr. 
 
 
Tilmeldt af:___________________________D/H/P  nr. ______ 
 
 

Afleveres i D 18 – D40  eller H 106 senest onsdag den 15. August 2012 
  

RØDE VEJRMØLLE PARKENS MOTIONISTKLUB 
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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 32 
7. - 8. august 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 33 
14. - 15. august 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 34 
21. – 22. august 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Pap og metal 

Uge 35 
28. – 29. august 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Storskrald 

Uge 36 
4. - 5. september 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 37 
11. - 12. september 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 7. september. 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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 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,- 
 

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

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

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

 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

6. Forsikringsskader af enhver art 
7. Skillevægge og lofter 
8. 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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RØDE VEJRMØLLE PARKENS MOTIONISTKLUB 
 

TTIILLMMEELLDDIINNGG  TTIILL  BBAADDMMIINNTTOONN  oo..aa..  

VViinntteerrssææssoonneenn  22001122//22001133                          

  
Der vil igen i år være mulighed for at spille badminton på motionsplan. 
Sæsonen starter lørdag den 1. september 2012 
 
Vi har følgende tider : 
 

Fredag fra kl.16:00 til kl. 22:00 på Egelundskolen. 
Lørdag fra kl. 8:00 til kl. 16:00 på Egelundskolen. 

 

OBS! OBS! Hvis du har et ønske om anden form for motion kan 
det måske lade sig gøre inden for den tid vi har, f.eks. noget 

familiebold e.l. lørdag eftermiddag. 
 
Send mig en mail vedr. anden motion til: raun_olsen@comxnet.dk  
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
 
Dan Raun tlf. 2448 9212 
Tilmeldingsblanket eller mail: raun_olsen@comxnet.dk - skal afleveres senest 
onsdag den 22. august til Dan H 106 
 
______________________________________________________ 


 
 
Jeg vil gerne spille:   Dag______________________Tid_________ 
 
Alternativ  --------       Dag______________________Tid_________ 
 
Jeg vil gerne spille med:  
 
 ______________________________________________________ 
 
Afleveret af: 
 
__________________________P/H/D___________Tlf:__________ 
 
 
Afleveres senest onsdag den 22. August 2012 til Dan H 106 
  

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:raun_olsen@comxnet.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 

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 


