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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 redaktionsmødet, 
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 
 

Næste redaktionsmøde afholdes hos  
den faste redaktør, P 79  

mandag den 4. NOVEMBER kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

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 Helle 

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-forstærker udlånes til forsøg. 
Wattmeter/watttimemåler udlånes. 

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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LEGEPLADSØNSKER. 
Bestyrelsen opfordrer jer til at indsende ønsker til vedligehold af og nyanskaffelser til 
nærlegepladser. 
 
Ønsker kan lægges i postkassen hos Jesper Simonsen, D26, eller sendes på mail til 
 

simonsen@ruc.dk 
 
Vi overvejer at flytte et par gyngestativer, der vist blev sat lige tæt nok på skel til haverne. 
 

LUNDEN 
Parcouranlægget vi fik opsat i foråret er godt besøgt, så det betragter vi som en ’succes’ 
blandt de elementer Grundejerforeningen etablerer for vores børn og unge. 
 
Efter at boldbanen er blevet renoveret har bestyrelsen fået forespørgsel om muligheden for 
at få lys på boldbanen. Vi har rettet henvendelse til Albertslund kommune i forlængelse af at 
kommunen er indgået i et projekt for ’bedre lys på og ved vores udearealer, stier og veje. 
 
Vi har spurgt om muligheder for at få lys der oplyser boldbanen, men ikke generer i husene. 
Det nye LED-lys giver vist gode muligheder for sådant styret lys. 
 
Affaldsstativerne vi har fået sat op i Lunden – på bagsiden af garagen – tømmes ugentlig og 
bestyrelsen syntes det har hjulpet. 
 

KLUB ALBERT. 
Efter møde med forvaltningen vil arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for Klub Albert og 
de tilhørende arealer nu blive igangsat. Det er en lang proces der forhåbentlig kan afsluttes 
inden næste generalforsamling. 
 

BESKÆRING, GENPLANTNING OG FLISER. 
Bestyrelsen havde sin egen gennemgang af vores fællesarealer søndag den 29. september 
med de ønsker, som vi har modtaget fra medlemmer. Som sædvanlig prioriterer bestyrelsen 
jeres og bestyrelsen egne observationer, hvorefter vi laver en gennemgang med vores 
gartner, så vi kan få en gartnerfaglig vurdering og et budget for arbejdet. Denne gennemgang 
finder sted den 7. oktober. 
 
Her ser du de indkomne ønsker: 
 

Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 

F
li
s
e
r 

B
e
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k
æ
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n

g
 

A
n
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e
t 

Humlehusene   
   

H 44 Jeg sender hermed et ønske om at få udskiftet ca. 10 

stk. fliser ud for Humlehusene 44      
x 

  

H 44 Hvis det er muligt vil vi gerne have det bliver påpeget at 

alle står for deres egen grund også uden for deres hegn, 
 

x 
 

mailto:simonsen@ruc.dk
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Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 
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e
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det er dog ikke tilfældet på stien bag vores hus.  

H 76 Ang. beskæring af Syren, Snebær og Cotoneaster kan 

de godt trænge til beskæring. Der gror også noget andet 

op ved Syrenen, som bedes fjernet, det er i fællesarealet 

udfor H76. Samtidig har de Japanske Kirsebærtræer 

grene hængende ned så de får fat i de store biler. 

 
x 

 

H 92 Vi ønsker en fliseopretning på fortovet lige udfor 

Humlehusene 92. De har længe været skæve og ujævne 

og er tilmed flækket flere steder. Da vi ikke nåede en 

løsning sidste gang, ønsker vi derfor det medtaget i 

denne omgang. 

x 
  

H 94 Flere af fliserne foran H92 og H94 samt stien ud til 

Snebærstien trænger til udskiftning. 
x 

  

H 94 Beskæring af egetræer på parkeringspladsen i samme 

område. Mange af træerne har vokset sig meget store og 

både fugle og skjoldlus sviner de parkerede biler til.  
x 

 

H 106 I Humlehusene 104 og 106 har vi tilsammen ca. 10 fliser, 

der er dårlige! 

I rækken H 86 til H 94 er der rigtig mange dårlige fliser. 

Faktisk med så store huller, at jeg ikke forstår de ikke 

kom med i sidste omgang, når I skriver at bestyrelsen 

selv går en tur. Det er et under at ingen er kommet til 

skade! 

x 
  

H 116 Ud for hvor vi bor, er der et vejbump. Forleden kom der 

en ’vejmand’, som reparerede revner i asfalten. Det var 

fint. Jeg håbede også, han skulle reparere de 

begyndende store og alvorlige huller, der opstår, hvor 

bilerne i hver retning kører ind på bumpet, men det var 

desværre ikke hans arbejde. 

  
x 

Degnehusene   
   

D 3 Fliserne ud for D1 og D3 kræver genopretning. Særlig én 

flise falder vi ofte over og en gæst var ved at komme 

slemt til skade. 

x 
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Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 
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D D5      

(1-7) 

Fliserne foran vore huse (det gælder stort set HELE 

fliserækken) ikke alene er itu, men at flere af os er 

vidende om, at såvel voksne som børn bogstavelig talt er 

faldet over en eller flere af de ujævnheder, der desværre 

også findes flere steder. Fliserækken langs siden af D7 

er ligeledes yderst ujævn. 

x 
  

D 5 Beplantningen ud mod stamvejen (der bl.a. indeholder 4 

store kastanjetræer) trænger til en sanering, hvor udgå-

ede træer, ”højt ukrudt” og stikkende lav vildtvoksende 

vækst fjernes, således at den samlede beplantning 

kommer til sin fulde ret. Det skal understreges, at vi IKKE 

ønsker en fjernelse af al beplantning mellem træerne, 

blot en hensigtsmæssigt sanering/beskæring.!!! 

 
x x 

D 7 Fliserne ud for vores hus Degnehusene 7 bliver rettet op. 

Der er også et par der trænger til udskiftning. 

Der samler sig en meget stor vandpyt, så 

adgangsforholdene til vores hus er vanskelig, når der er 

faldet regn. 

x 
  

D 7 Ønske om at gyngestativet ud for vores have flyttes. Det 

er placeres lige op ad vores hæk. Der er et stort græs-

areal ved legepladsen, så der er mulighed for at det får 

en anden placering. 
 

x 
 

D 21 Udenfor har vi en plads som børnene spiller fodbold og 

hygger sig på. Det er fint. På den ene side af pladsen, 

som jo ikke er vores men Godthåbsparkens, er der 

efterhånden vokset træer op som i dag er skyhøje, 

måske over 25 meter måske mere. Jeg indrømmer, at de 

er flotte, og vi kan da også nyde dem, men efterhvert 

giver de noget skygge med sig efterhånden som dagen 

glider hen.  Burde de ikke på et eller andet tidspunkt 

udskiftes??? Bestyrelsen måtte meget gerne se på dette. 

 
x 

 

D 21 Udenfor D. 21 er der enkelte fliser der er knækket og en 

del ligger meget skævt (høj kant mellem fliserne).    
x 

  

D 21 Langs endevæggen D. 21 er der et træ som er gået ud. 

Ønskes fældet (jeg overtager gerne brænde). Og plant 

endelig et nyt træ, gerne et fyrretræ.  
x 
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Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 
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D 69 Det træ der står ud for D69 som skygger så meget om 

aftnen/natten, at der er meget lidt lys på fortovet. Lampen 

står ud for D67, hvor der også er et ‘stort træ’ der 

skygger. Kan vi få træet ud for D69 fældet, da det også 

sviner meget, og udtyndet træet ud for D67? 

 
x 

 

D 87 

(langs 

Rohol

m-

haven) 

Flisebelægningen/fortorvet, der går langs den blåmalede 

plankevæg/skur, der ligger ved Mælkebøtten ud mod P-

pladsen. En del af fliserne er gået i stykker og de ligger 

alle meget ujævnt. Jeg er selv snublet der indtil flere 

gange, og både mine og andre børn har jeg set falde der, 

både på gå-ben og på små cykler/"scootere" pga. den 

meget ujævne belægning. 

x 
  

D 87 På stien ud mod Roholmparken ved gavlen af D87 

vokser en syren, der går meget ud over cykelstien. 

Denne ønskes beskåret, da den generer cyklisterne. 

  

Bedet, der er i det grønne område ud for indgangen til 

D87 og videre ud mod cykelstien ønskes sløjfet, således 

at der blot er græsplæne og træer. Ingen holder bedet, 

der blot er et vildnis af ukrudt. (Dette ønsker er fremsat 

tidligere) 

 
x 

 

      
   

D 22 Egetræer på P-pladsen beskæres. 

 
x 

 

D 40 Fliserne ud for D40, 42 og 44 er gennem årene 

sunket så meget sammen, at der danner sig lunker når 

det har regnet. Der har aldrig været rettet op på dem i de 

over 40 år vi har boet her, så det er ikke så underligt at 

det er sunket sammen. 

Hvis man en mørk aften kommer hjem efter et regnskyl, 

sopper man i vand ned ad stien og får våde fødder. 

Fliserne er ikke revnet men skal bare rettes op til niveau, 

så den flise i midten ikke ligger lavest. 

Håber i denne gang vil prioritere det, så vi kan få det 

udbedret og komme tørskoet i hus! 

   

D 44 Ønskes en rose på fællesarealet udfor D44 som 

erstatning for udgåede.  
x 
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Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 
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D 80 Jeg vil på egne og en del andre brugere af P-pladsen ud 

for D80 blokken stille ønske at de høje træer, der deler 

P-pladsen i 2 dele fældes men buskene bevares / 

opgraderes så det grønne "look" bevares. 

Grunden er at disse træer smider "saft" gennem hele 

sommeren med den følge at alle biler er sprayet ind i 

dette stads og vi skal bruge urimelige mængder 

sprinklervæske ( ikke særligt miljøvenligt). Derudover 

sidder der mange duer i de grene, der hænger ind over 

bilerne og skider dem til. 

Jeg er natur menneske og vil normalt gå imod fjernelse 

af træer, men disse træer giver ingen mening, men 

mange gener så jeg håber I vil bakke dette op, og skal I 

bruge en underskriftindsamling er det intet problem. 

Vi kan desuden tilbyde fældningen uden beregning via 

vores nye genbo der er uddannet til formålet. 

Kontakt mig gerne for besigtigelse, spørgsmål mm. 

 
x 

 

Præstehusene 
 

   
P 43 Vi prøver endnu engang om det kan lykkes at få rettet 

fliserne op. Fliserne ud for vores indgang trænger til 

opretning 

x 
  

P 83 Vi har en del fliser med store huller, der skal skiftes x 
  

      
   

P 38 Ønske om, at et stort træ på fællesarealerne der skygger 

meget for aftensolen i haven fældes. Træet står ud for 

indgangspartiet til P54 og støder op til min nabos have. 

Håber dette kan lade sig gøre, således at solens stråler 

kan glæde os længere om aften. 

 
x 

 

P 52 Vi undrer os over, at der ikke er foretaget beskæring af 

træerne ved vejbump ud for P52. For et år siden 

henvendte jeg mig til Albertslund kommune vedr. beskæ-

ring af træerne ved vejbump, da jeg godt ved det er kom-

munens træer. Jeg fik omgående et positivt svar tilbage, 

som jeg sendte til jer sidste år. Kommunen vil gerne 

beskære træerne ved vejbump i dialog med bestyrelsen. 

Jeg håber med denne nye mail, at bestyrelsen vil tage 

kontakt til Albertslund kommune, så træerne ved vej-

bump ud for P52 kan blive stynet og holdt i en højde der 

passer til bebyggelsen. Træerne er nu af en sådan stør-

 
x 
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Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 
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relse at vi ikke har sol i haven det meste af 

eftermiddagen 

P 90 Sidste år blev bedene ude foran indgangspartierne, 

kraftigt beskåret. Der stod bl.a. et par gamle syrener, 

som var noget miserable. Flere buske og småtræer blev 

fjernet. Det pyntede, men nu står der så en hel lille 

"underskov" af blandet herkomst :) 

Vi kunne (ligesom sidste år ) godt tænke os, at der blev 

plantet et par nye syrener og et par andre buske. Som 

det er nu, er det hverken fugl eller fisk. Der står jo mange 

syrener langs vejene, måske man kunne få nogle af dem, 

når der bliver tyndet ud der? 

Vi synes det er rart med nogen beplantning på området, 

som jo skærmer ud mod Herstedøstervej. 

Ude foran P96, er der blevet rigtig pænt efter den sidste 

omgang arbejde, vi kunne dog godt tænke os, at der blev 

sat nogle  buske langs med stien ( nær den lille trappe ) - 

dette for at undgå at der bliver cyklet for meget og også 

fordi det hygger og indrammer området. 

 
x 

 

P 92 I 2011 blev der ryddet godt op, fældet en del træer og 

lagt lidt flis til at forskønne fællesarealet, men glæden var 

kort. I 2012 så det hele igen herrens ud, og vi fremsatte 

atter ønske om at få fjernet halvdøde vækster og 

vildskud af alskens arter. Allerhelst så vi, at bedet blev 

helt fjernet og at der blev sået græs således, at man kun 

bibeholdt de store træer. Det blev så efterfølgende nævnt 

i RVP bladet, at syrenerne ville blive beskåret, og at der 

ville blive rodfræset. Denne rodfræsning fandt dog aldrig 

sted, hvilket jeg nævnte i en mail til Steen Thystrup. 

Steen svarede efterfølgende, at man ville tage 

spørgsmålet op i bestyrelsen, men så skete der heller 

ikke mere. Nu er vi så kommet til 2013, og vi prøver igen. 

Vedlagt har jeg hæftet billeder, som viser "vores" bed, 

som det ser ud i dag. I stedet for at blive ved med at 

bruge penge på at hive lidt ukrudt og vildskud op, som 

kommer igen inden gartneren er nået hjem, er vort 

forslag endnu engang, at man en gang for alle rodfræser 

det hele, sår noget græs i stedet og lader de store træer 

komme til deres ret, som på resten af den midterste del 

af fællesarealet. 

 
x 
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Område  Husnr 

Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. 

Tjørnebuske på p-pladser skæres meget ned. 
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P 100 Også i år er hylden ud for indgang til P100 vokset helt op 

til gadelampen. Hele buskadset trænger til en oprydning. 

Det er jo nærmest et vildnis; mest i form af ukrudt. 

Oprydningen hører måske ikke med til beskæring, men 

jeg tager det alligevel med her. 

 
x 

 

P 112 Ud for P112 er der knækkede fliser og to fliser med en 

mindre ”afgnavning”. Kantstenen er tillige kørt ned eller 

trykket en del af større køretøjer. 

x 
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Indbrud i Røde Vejrmølle Parken 

En advarsel og en opfordring! 
 

De sidste par uger har Røde Vejrmølle Parken været hærget af indbrud. Vi er 
bekendt med 5 indbrud i Præstehusene og 4 i Degnehusene.  
Ved et af indbruddene blev gerningsmændene taget på fersk gerning og stak af. 
I dette tilfælde drejede det sig om 3 hætteklædte unge mænd på cykel.  
Gerningsmændene hærger typisk om formiddagen, hvor de fleste er på arbejde. 
De har valgt huse ud, der ligger ud til cykelstien mellem Præstehusene og 
Humlehusene, og det er vel pga. flere flugtmuligheder. Indbruddene er oftest 
sket via køkkenvinduet. 
 
Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på disse hændelser og sikre sig så 
meget som muligt. Man kan bl.a. montere sikringsbeslag indvendigt og 
metallister udvendig på vinduerne. Metallister kan købes gennem 
grundejerforeningen.  
Der skal lyde en opfordring til at være ekstra opmærksomme på fremmede og 
mystiske personer, der lister rundt i området. 
En beskrivelse af de 3 førnævnte gerningsmænd kan findes på politiets 
hjemmeside https://www.politi.dk/Vestegnen/da/servicemenu/forside/ , hvor 
Københavns Vestegns Politi nævner hændelsen i døgnrapporten fra den 30-09-
2013. Endvidere kan man på hjemmesiden læse, hvad man skal være 
opmærksom på i forbindelse med forebyggelse af indbrud. 
 
Hilsen 
Beboer fra Præstehusene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politi.dk/Vestegnen/da/servicemenu/forside/
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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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Fornuftig opvarmning 
Efteråret er kommet og varmesæsonen er begyndt. Det er tid til at tænde radiatorerne, 

men efter mange måneder med slukkede radiatorer kan det være svært at huske, hvordan 

man udnytter varmen bedst muligt - uden det går ud over komforten. Her er et par råd: 

 

Termostaterne skal stå på det samme 

Du får den bedste komfort, hvis alle termostater i samme rum står på det samme. Det er 

samtidig den mest effektive måde at varme op på. 

 

Hav lidt varmt tøj klar 

Temperaturen har meget at sige i forhold til, hvor meget varme du bruger. Hver gang du 

hæver temperaturen 1 grad, stiger dit varmeforbrug med 5 %. Prøv derfor om du kan 

have en temperatur, der er lidt lavere, end du er vant til – og hav i stedet en lidt tykkere 

trøje og et par hjemmesko på standby. 

 

Luft ud ofte 

Udluftning giver bedre indeklima og mindre fugt i boligen, så luft kraftigt ud, men kun i 

korte perioder! Lad ikke et vindue stå på klem hele dagen. På den måde når vægge, 

gulve og møbler ikke at blive kolde, og der skal derfor bruges mindre energi til at varme 

rummet op igen. 

 

Mærk på røret 

Fraløbsrøret på radiatorerne skal være så koldt som muligt. Er det varmt betyder det, at 

du sender varme tilbage til varmeværket, og det koster ekstra. Ved at følge ovenstående 

råd burde problemet være løst. 

 

Aflæs måleren  

Følger du med i dit varmeforbrug, undgår du overraskelser, når regningen kommer. Det 

er også sjovere at spare, hvis man kan se på måleren, at det har en effekt. 

 

Varme hilsner 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund” 

 

http://www.agendacenter.dk/
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Kulturel Forening tilbyder: 

 

Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmelding: Bemærkning: 

Guidet 
rundvisning på 
Statens Museum 
for Kunst 

Onsdag den 
30. oktober 

09.30 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
23. oktober 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Arkens udstilling 
med Frida Kahlo 

Søndag den 
24. november 

09.45 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
17. november 

Der vil være 
fælles transport 
til Arken 

Koncert Sjølund 
Kammerkor 

Tirsdag den 
10. december 

15.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 3. 
december 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Koncert i 
Holmens Kirke 

Torsdag den 
12. december 

15.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
20. oktober 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Koncert Sjølund 
Kammerkor 

Søndag den 
15. december 

18.30 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 8. 
december 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

 
Du kan se alt om foreningen på: http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html 

 
 
 
Blanket til indmeldelse i 
 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse:  

Fødselsdato:                           (Af hensyn til kommunalt tilskud: Personnummer for medlemmer der er fyldt 65 år) 

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2013 betales med: 

(indsættes på reg. nr: 4434 Konto: 3141364790 med navn som tekst) Kr. 100,00 

                    (Sæt kryds/tilføj) 
 

 

 

Ønsker til aktiviteter: 

Film: Opera: Teater: 

Udstillinger: Koncerter: Byvandringer: 

Temarejser: 

Andet: Andet: 

Afleveres hos kasserer, Finn Skjørbæk i Præstehusene 79. 

http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html
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SERVICE-UDLEJNING 
 

                                                                                                
                                                                                                       

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

 
Der er service til 36 personer, omfattende: 
 
 Dybe og flade middagstallerkener 
 Frokosttallerkener 
 Rød-, hvid-, portvins-, champagne- og vandglas 
 Kaffekopper m/ desserttallerkener 
 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og teske 
 6 vandkarafler 
 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 
 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
 36 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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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 start deltaget i Albertslund Motionisternes Sammenslutnings 
(AMS) sommerturnering og indendørs-stævner 

i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor man 
aldersmæssigt min. skal være i slutningen af 30'erne for at deltage. 
I turneringen deltager andre beboerhold fra kommunen og 
udendørsturneringen løber fra 1/5 til medio september. 
  
Det gælder så ikke RVPMK i år, da det p.g.a. manglende 
tilslutning eller interesse, ikke har været muligt at stille et hold 
for 2013 sæsonen!! De få spillere (3-4 stk.) der stadig gerne ville 
være med, henvises til Godthåbsparken's hold og det er 
allerede arrangeret. Trist - men det er realiteterne! 
  

Der er fortsat søndagstræning kl.10.00-11.30 på banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende 
afslapning øl/vand i "Væremøllen". 
 
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.  
Hallerne kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene 
m.m. 
 

Cykelskovtur:  
 

En lørdag i løbet af sommeren drager vi ud i det blå medbringende madkurv, boulekugler 
mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter 
deltagerne og vejret. Tilmelding vil være påkrævet, da turens længde tilpasses hvis mindre 
børn deltager. 
 
Årsfest:  
 
I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres normalt efter 
sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden 
 

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 på konto reg. 1551 -1659367. 
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: kgskytte@gmail.com 
 
Kontaktpersoner: 
 
Fodbold : Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60  
 
Badminton :  Dan Raun H 106 Tlf. 24 48 92 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jk@leaf.dk
mailto:olila@comxnet.dk
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Albertslund’s bedste 

mæglerteam!  

                 

              
 

Fordi det ikke er lige meget,  

hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 

Bytorvet 31, 2620 Albertslund 
Tlf.: 43 64 20 00 email: 256@edc.dk 


