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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
normalt 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 6, JANUAR kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

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 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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Glædelig jul og godt nytår til alle jer i foreningen 
 
Julen nærmer sig selvom det ikke umiddelbart kan fornemmes på vejret. Dog, det har været 
frost, og der har været ’hvidt’ på græsset i haven. I skrivende stund er der en flot vinterlig 
kufio-lilla skyer på himmelen, når man ser mod vest. 
 
 

Beskæringer og fliser endeligt aftalt 
 
Vores gartner er i gang med det aftalte arbejde, der både består af vedligeholdelse af vores 
grønne arealer, fældning af et antal træer, plantning af nye træer og vedligeholdelse af vores 
flisearealer. 
 
Bestyrelsen finder det nødvendigt at gøre opmærksom på at vores gartner arbejder i 
overensstemmelse med den allerede udsendte oversigt over ønsker for 
vedligeholdelsesarbej-det, som er aftalt med bestyrelsen. Det er derfor ikke gartneren der 
’finder på’ hvad der skal udføres, men bestyrelsen der har besluttet, hvad der skal laves ud 
fra jeres ønsker til vedligeholdelsesarbejdet. Det er derfor bestyrelsen I skal henvende jer til 
hvis I mener, der foregår noget I ikke er enige i. 
 

Beskæringsarbejder 
 

Generelt alle P-pladser: 
Japanske kirsebærtræer beskæres for nedhængende grene 
Egetræer renses for døde grene, sidegrene og opstammes. 
 
 
Humlehusene: 

Antennehus Efterplantning af 3 stk. stedsegrønne kaprifolie, Lonicera henryi. 

2 Rydning af buske ved indkørsel samt græssåning 

42 - 46 Udskiftning af 15 stk. fliser Omlægning af 4 fliser ved brønddæksel 

44 Bed ud for H82 ryddes samt græssåning 

56 - 66 Roser klippes i sider og top. Bed beskæres ved overkørsel 

76 Bed ved vej beskæres. Syrener renses for cotoneaster og kirsebær 

84 - 100 Ny flisesti over græsplæne med sluse af galvaniseret jernrør. Flisesti 12 m lang og 
1,5 m bred (19,5 m2) 

86 - 88 Buske langs cykelsti fjernes samt såning af græs 

88 - 92 Omlægning af 95 m2 fliser samt udskiftning af 80 fliser. Levering og sætning af 2 stk. 
kampesten på fortov graves ned. 1 stk. ved H88 samt 1 stk. ved H92 

112 Levering og plantning af nyt kirsebærtræ 

112 - 126 Tværstien. Bevoksning på skrænt beskæres og udtyndes. Udgåede træer og buske 
fældes. Brombær og hyld fjernes. 
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Degnehusene 

Lunden Ud for D72 – D78 fældning af 1 stk. ask, 1 stk. ahorn, 1 stk. akacie, 2 stk. hyld, 1 stk. røn, 
4 stk. kirsebær små og 1 stk. tjørn. 

3 – 5 Ved D3 omlægning af 6 fliser, udskiftning af 3 fliser. D5 ud for elskab omlægning af 6 
fliser. 

5 Udtynding af beplantningen ud mod stamvejen, der bl.a. indeholder 4 store kastanjetræer, 
beskæres let, hvor udgåede træer og vildtvoksende vækster fjernes, således at den 
samlede beplantning kommer til sin fulde ret. 

13 Legepladsen. Fjeder, legehus med rutsjebane samt bålplads fjernes. 

19 – 21 Levering og sætning af 2 stk. kampesten på fortov, graves ned, 1 stk. ved D19 samt 1 stk. 
ved D21. 

21 Udgået grantræ fjernes. 

26 Kirsebærtræ ved gavl fældes incl. Rodfræsning. Græssåning. Levering og plantning af 1 
stk. oktober-kirsebær, prunus subhirtella ’Autumnalis’, 10-12 cm m/trådklump, inkl. 
Opbinding, vandingsrør samt vandpose. Træet placeres 2 m fra flisesti. 

29 Bed med cotoneaster renses for selvsåede planter swamt beskæring af cotoneaster i 
sider og top. 

40 Omlægning af 10 m2 fliser. 

43 Sten ved overkørsel sættes på plads igen og graves længere ned. 

53 Stolpe til afspærring faststøbes 
Fliser langs P-pladser mlægges (54 m2) 

69 Træ fældes inkl. Rodfræsning. Græssåning 

87 Syren ved gavl fjernes samt græssåning. Bed ud for D87 ryddes samt græssåning. Bed 
mod sti renses for tjørn og ask. 

97 Omlægning af 5 m2 fliser samt udskiftning af 2 fliser. Levering og sætning af tørre 
kampesten ved vandstop, graves ned 

 
 
 
 

Præstehusene 

2 Langs stamvej. Omlægning af 75 m2 fliser o udskiftning af 15 stk. fliser. 

38 Efterplantning af udgået kirsebærtræ (oktober-kirsebær, prunus subhirtella ’Autumnalis’ 8-
10 cm inkl. Opbinding. 

37 - 43 Omlægning af 53 m2 fliser. 10 fliser udskiftes. 

77 Udskiftning af 1 flise. 

83 Udskiftning af 8 fliser. 

100 Hyld ved lampe skæres ned 

123 Efterplantning af udgået kirsebærtræ (oktober-kirsebær, prunus subhirtella ’Autumnalis’ 8-
10 cm inkl. Opbinding. 

 

Høring vedr. dispensation for farve på brystningsplader 
 
I har som medlemmer fået et høringsbrev fra kommunen. Det skyldes, at det afslag 
kommunen oprindeligt gav på dispensationsansøgningen efter påklage i Natur- og 
Miljøklagenævnet er blevet ophævet og sagen hjemvist til ny behandling i kommunen. 
 
Bestyrelsen indgiver nedenstående høringssvar, der anbefaler at dispensation gives for hvide 
brystningsplader:  
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Bestyrelsen for Grf. Røde Vejrmølle Park har følgende bemærkninger vedr. dispensation fra 
lokalplan i forbindelse med ønske om ændring af farve på havesidens brystningsplader. 
 
Bestyrelsen mener, at  
 
 hvide brystningsplader passer fint ind i bebyggelsens helhed 

 
 mange huse har allerede fået hvide brystningsplader 

 
 mange huse har fået hvide vinduer til havesiden 

 
 det er uhensigtsmæssigt at foreningen ikke kan benytte teknologiske fremskridt som fx 

nanocoatede plader uden helt urimelige ekstra omkostninger til individuel indfarvning 
 

 den farve der i dag er eneste tilladte farve er praktisk talt ikke til at identificere, da den 
er falmet hen mod en grå/grøn/hvid farve, og plader, der er vedligeholdt, har fået flere 
forskellige farvenuancer af den tilladte, hvilket tyder på, at den tilladte er meget 
vanskelig at ramme ved farveblanding 

 
 
Bestyrelsen mener endvidere, at en sådan dispensation bør være understøttet af en 
generalforsamlingsbeslutning fra foreningens ordinære generalforsamling, men ser helst at 
ændringen sker som led i en opdatering af den eksisterende lokalplan. 
 
Det er vigtigt for bestyrelsen, at der er opbakning blandt medlemmerne for den/de farver på 
brystningspladerne som en dispensation eller ændring af lokalplanen vil give. Fastlæggelse 
af det/de mulige farver skal tage hensyn til at brystningerne over tid vil blive genstand for 
energimæssige forbedringer. I dag er der formentlig kun en isolering på 75 mm glasuld i de 
enkelte ejendommes brystninger. Det må ikke være farven på brystningspladerne der holder 
medlemmernes lyst til at foretage energibesparende efterisolering fordi den tilladte farve vil 
medføre store ekstraudgifter for en individuel indfarvning på en fabrik eller at teknologisk 
forbedret overfladebehandling skal overmales med den tilladte farve. Hvorved 
overfladebehandlingen bliver ikke-eksisterende fremover.  
 
 

Snerydning – skulle det sne i vinter 
 
Bestyrelsen har indgået kontrakt med det samme snerydningsfirma for vinteren 2013-14. 
Som led i kontrakten har vi lavet en gennemgang med snerydningsfirmaet om passende 
steder at skrabe sneen sammen i store bunker. Det er typisk i hjørnerne af de enkelte P-
pladser, men på en sådan måde, at de små ramper i eller tæt ved hjørnerne bedst muligt 
holdes åbne. 
Bestyrelsen gør i denne sammenhæng opmærksom på, at det jævnfør lokalplanafsnit 5.4 
kun er tilladt at parkere på parkeringsarealerne, og ikke som nogen gør langs kantstenene for 
enden af P-pladserne.  Det er en stor gene for snerydningen, så venligst undlad dette. 
 
Vi har igen en aftale med en ung mand, der rydder nogle af de stipassager, der jævnligt 
bruges. Denne rydning sker ikke om morgenen, men når skolen og andet vigtigt er overstået. 
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Godt nytår med god stil 
 

2013 er snart overstået, og som sædvanligt skal indgangen til det nye år fejres med et 

brag på årets sidste dag. Men når røgen har lagt sig dagen efter, ligner vej og stræder 

ikke helt sig selv. Der ligger afbrændt fyrværkeri overalt. Gør det derfor til en tradition 

at bruge et par timer d. 1. januar på at samle afbrændt fyrværkeri. Samler du lidt mere 

end du og evt. dine gæster har fyret af, så vil dit boligområde hurtigt blive pænt igen. 

 

Du kan desuden begrænse mængden af fyrværkeri – det letter også oprydningen. Som 

med så mange andre produkter er det ofte bedre at købe lidt af god kvalitet end meget af 

tvivlsom kvalitet. En stor raket giver mere stemning end fem små. 

 

Færre raketter er også med til at begrænse mængden 

af skadelige stoffer, der udledes i naturen nytårsaften.  

Fyrværkeri indeholder forskellige problematiske 

metaller, fordi det er afbrændingen af metallerne, der 

giver de flotte farver. Tidligere var der et højt 

indhold af bly i fyrværkeri. Nu er blyet erstattet af 

andre mindre skadelige metaller, men i store 

mængder kan de stadig være skadelige. 

Partikelforureningen stiger også markant nytårsaften, 

men allerede efter et par timer er forureningen tilbage på normalt niveau. 

 

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk kan du finde en liste over farligt 

fyrværkeri. Alt fyrværkeri skal være CE-mærket før det må sælges i Danmark. CE-

mærket er din garanti for sikkerheden – men håndter alt fyrværkeri med omtanke. Gå 

ikke tilbage til en fuser, og vær også forsigtig dagen efter, når du samler ind igen. 

 

 
       

            GODT NYTÅR!                  Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

 

 

http://www.sik.dk/
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Baby tremme seng til salg 

 

En Gullivar tremmeseng med Snosa madras fra Ikea sælges for 400 

kr 

Og 

Flyttekasser. 

Ca 40 flyttekasser sælges: 

- Senior 10 kr / stk 

- Junior    4 kr/ stk 

Henvendelse Sanne D 18, 31 41 17 82 
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Hjælp hjemløse med tøj m.m. 
 

Café Klare (natcafé for hjemløse kvinder), Mariatjenesten og Mændenes Hjem er i kontakt 
med mange hjemløse, der lider under vinterkulden. Herfra efterlyses følgende til uddeling 
blandt samfundets mest underprivilegerede: 
 
Undertøj, strømper, lange underbukser, varme trøjer, bukser, vinterjakker og -frakker, huer, 
vanter, halstørklæder, støvler samt flade damesko. 
 
Endvidere sengetøj, håndklæder og soveposer. 
 
Du kan aflevere tøj m.m. til os, og vi vil sørge for at viderebringe det. 
 
Med venlig hilsen 
Stig Nielsen og Susanne Burlund, H30, tlf. 2148 4114 
 
 
Tøj m.m. kan også afleveres følgende steder: 
 
Café Klare - Natcaféen for kvinder 
Lyrskovgade 2, 2. sal 
1758 København  
Tlf: 3646 4601 (mellem kl. 19.00-15.00) 
 
Natcaféen for kvinder er oprettet som et §110-tilbud i henhold til Serviceloven. Natcaféen har 
20 sovepladser. Tilbuddet er udelukkende for kvinder i en nødsituation og dermed har 
mandlige borgere ikke adgang. Målgruppen er hjemløse kvinder, der har et akut behov for ly 
og overnatning. Café Klare giver ro i nattetimerne og rådgivning og vejledning i dagtimerne 
med henblik på motivation til en livsforandring. 
 
Mariatjenesten v/Kirkens Korshær 
Istedgade 20 
1650 København V 
Tlf: 3324 5050 (mellem kl. 10-12) 
Åbent mellem kl. 12-16 og kl. 19.30-23.00 
 
Mariatjenesten er et værested for mennesker, som færdes i området omkring Mariakirken.  
Mariatjenesten sigter på at give mellemmenneskeligt samvær og omsorg til brugere, som 
ønsker det. Mariatjenesten hjælper gerne med kontakt til myndigheder og behandlingssteder, 
men Mariatjenesten foretager ikke selv behandling og påtager sig indenfor lovens rammer 
tavshedspligt og videregiver ingen oplysninger til myndigheder. 
 
Mændenes Hjem  
Lille Istedgade 2 
1706 København V 
Tlf: 3324 3904 
Åbent hele døgnet 
 
Mændenes Hjem er socialt og sundhedsfagligt tilbud til hjemløse og udsatte mennesker. 
Mændenes Hjem består af en boafdeling, et kontaktsted, et stofindtagelsesrum, en 
sundhedsafdeling samt en række projekter. Mændenes Hjems tilbud er alle placeret på 
Vesterbro i København. 
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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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 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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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

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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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  
 



 
Foreninger 
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Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves på konto reg. 1551 -1659367. 
Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
 
 
 

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 


