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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 3. FEBRUAR 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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GODT NYTÅR 
 
Det er da den mildeste ’december-jule-vinter’ jeg kan huske i den tid jeg har boet i Røde 
Vejrmølle Park.  Det varmer herligt ved, at der ikke skal meget fjernvarmevand gennem 
radiatorerne, for at vi kan holde varmen indendørs. Vores gartner kan også arbejde med 
beskæringer og fliser, så det arbejde kan overstås samlet. 
 
Vi fik ikke større skader i forbindelse med decemberstormen, men det, der ikke kunne holde, 
faldt med oktoberstormen. Bestyrelsen er ikke bekendt med skader på huse i foreningen i 
decemberstormen, som det skete tilbage i oktober. 
 
Bestyrelsen håber I alle har haft en god julehøjtid og ønsker jer alle et godt Nytår 2014. 
 

INDBRUD 
 
Bestyrelsen hører om en del indbrud i vores huse. Det er vist især enderækkehuse, der er 
hjemsøgt og særligt der, hvor man hurtigt kan komme væk. 
 
Vi har ikke en egentlig organiseret ’Naboovervågning’, men bestyrelsen opfordrer til at I - der 
er hjemme - reagerer, når der udvises en afvigende færdsel i vores forening. 
 
Det er muligt at organisere en officiel ’Naboovervågnning’ og få sat skilte op i vores område, 
men det kræver vi på fx P-plads niveau aktivt vil deltage i en sådan organisering. 
 
Vær også opmærksomme på ’trick’tyveri, hvor en fremmed person spørger om en slags 
hjælp, der gør, at I skal forlade indgangsdøren. Husk at lukke/låse døren, hvis I fx lige skal 
ind i stuen for at hente noget. Dette skrevet, fordi min mor har været udsat for den type tyveri, 
der blev udført uhyre ’professionelt’, og uden at hun opdagede tyveriet før mange dage efter. 
 
 
Som supplement kan nævnes, at Albertslund kommune - ifølge bolius.dk - (desværre) er den 
førende kommune i Danmark mht. indbrud: 
 

http://www.bolius.dk/danmarkskort/indbrud 
 
Og, oplysninger peger i øvrigt på, at vores område er det mest hjemsøgte – specifikt 
Snebærhaven. 
 
 

AFFALD 
 
Vær opmærksom på at vi ikke længere får et trykt hæfte med information om vores 
affaldsafhentning og genbrugsstationen. I stedet henvises vi til kommunens hjemmeside med 
følgende link: 
 

www.albertslund.dk/mitaffald 
 
Det ser ud til at man er tvunget til at vælge husnummer fra den prædefinerede liste. For mig 
virkede det ikke, bare at skrive husnummeret i det relevante felt. 
 

http://bolius.dk/
http://www.bolius.dk/danmarkskort/indbrud
http://www.albertslund.dk/mitaffald
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Der er så vidt gennemgået ikke ændringer hvad angår de dage vi får hentet affald, men vi 
kan nu – hvis man ellers er digitalt forbundet med kommunen – lave sin egen ’afhentnings-
kalender’. 
(red: se samlet opslag andet sted i bladet) 
 
 
 

SNERYDNINGEN 
 
Indtil videre, og som det umiddelbart ser ud et stykke frem i tiden, er det en herlig mild vinter 
vi er midt i. Vi har sparet en hel del penge til især saltning. Når der saltes, sker det efter 
samme grunde, som der saltes på de kommunale veje dvs. også rent præventivt, så vi 
forsøger ikke at komme til skade på glatte P-pladser. 
 
 

FASTELAVNSFEST 
 
Bestyrelsen er ved at undersøge om de medlemmer der de seneste år har arrangeret 
Fastelavn i Lunden vil gøre det igen søndag den 2. marts. 
 
Skulle du have lyst til at være med, kan du melde dig til via denne mailadresse:  
 
 

john.lindgreen@gmail.com        
 

eller 
 

svend.vejrmolle@gmail.com 
 
 

RENTEFRADRAG PÅ COMX-LÅN 2013 
 
Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte 
renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af anden gæld”.  
 
Samlet ydelse pr. hus 2013 kr.   2.560,- 
Heraf renter kr.      726,- 
Afdrag kr.   1.834,- 
Restgæld pr. 31.12.2013 kr.   9.346,- 
 
 

 

 

 

 
 

mailto:john.lindgreen@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Renovation 2014 
Se hele planen på: www.albertslund.dk/mitaffald 

Degne- og Præstehusene Humlehusene 

Glas & papir 

onsdage 
Ulige uger 

Glas & papir 

tirsdage 
Ulige uger 

Haveaffald 

onsdage 
Lige uger 

Fra marts - november 

Haveaffald 

tirsdage 

Lige uger 
Fra marts - 

november 

Storskrald onsdage: 
29 jan, 26 feb, 26 mar, 30 apr, 
28 maj, 25 jun, 30 jul, 27 aug,  
24 sep, 29 okt, 26 nov, 31 dec. 

 

Storskrald tirsdage: 
28 jan, 25 feb, 25 mar, 29 apr,  
27 maj, 24 jun, 29 jul, 26 aug,  
30 sep, 28 okt, 25 nov, 30 dec. 

  

Pap og småt metal 

onsdage: 
22  jan, 19  feb, 19 mar, 16 apr, 
21  maj, 18 jun, 16 jul, 20 aug,  
17 sep, 22 okt, 19 nov, 17 dec. 

 

Pap og småt metal  

tirsdage: 
21 jan, 18 feb, 18 mar, 15 apr,  
20 maj,17 jun, 15 jul, 19 aug, 
16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec. 

 

Genbrugsstationen 
Åben Alle dage kl. 10.00 – 17.00 

(Undtagen 24-26/12 og 31/12-1/1) 

Farligt affald og småt elektronik 
(Miljøboksordningen) 
Den 1. fredag i hver måned 

(husk at ringe på 80 20 80 30 onsdag inden afhentning) 
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K Ø B    O G   S A L G 
 

Hvidpigmenteret Disney Small World Hvid kommode og 
seng med udtræk. 

 
 
Møblerne er massivt fyrretræ og meget 
velholdte, der har stået på et pigeværelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sengens udvendige mål er (L) 211 x (B)101 x ( H) 80. Sengen 
har en springmadras og til udtrækket er der en skummadras, 
begge inkl. vaskbart madrasbetræk 
 
Kommodens mål er (B) 87 x (D) 43 x ( H) 166 (på midten). 
 
Møblerne sælges samlet for 1.900 kr. afhentet. 
 
Henvendelse Jeanette D 33, 30 29 46 55 
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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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Mit navn er Jeanette Segato. Jeg tilbyder fra 1. januar 2014 behandlinger 

med Kranio Sakral og Rosenberg teknik i Albertslund, Degnehusene 

Tidsbestilling: Telefon 30 29 46 55 tirsdag-fredag mellem kl. 20.00-21.00, pr. sms eller 
pr. mail på jeanette.segato@gmail.com  

 

En behandling koster pt. 350 kr. I januar og februar 2014 tilbydes behandlingerne til 
en introduktionspris på 250 kr. 

 

 

Kranio Sakral Terapi 

Kort om Kranio sakral og Rosenberg 

Less is more – er et grundprincip 

indenfor Kranio Sakral Terapi. Det 
betyder at jo mindre tryk vi benytter, jo 

lettere er det for kroppen at tage imod 
behandlingen, og dermed hjælpe den 

tilbage mod bedre balance og funktion 
og dermed øget livskvalitet. Det kranio-

sakrale system består af: 

Knoglerne - i kraniet, ansigtet, 

rygsøjlen, korsbenet(sacrum) og 
halebenet (coccyx). 

Bindevævsmembranerne - som 
adskiller de enkelte hjernedele og 

omgiver rygmarven. 

Cerebrospinalvæsken - som hjernen 

og rygmarven flyder i. 

En stor del af vores krop består af 
bindevæv. Muskler, organer, knogler, 

nerver og blod er alt sammen forbundet 
via bindevævet. Jo bedre funktion i 

bindevævet, jo bedre betingelser er der 
for at resten af kroppen kan fungere 

optimalt.  

 

I Rosenberg teknik arbejdes der med 
triggerpunkter og meridianbaner. 
Netop fordi tilgangen til kroppen 

indenfor begge former for behandling er 
så blid og nænsom, kan der arbejdes 

med rigtig mange problematikker. 

Nedenfor nævnes nogle eksempler: 

 

• Stress 

• Hovedpine/Migræne 

• Piskesmæld 

• Svimmelhed 

• Søvnproblemer 
• Fordøjelsesproblemer 

• Koncentrationsbesvær 
• Tinnitus 

• Nakkesmerter 
• Rygsmerter 

• Strukturelle skævheder i kroppen 

• Arvæv 

• Tennisalbue 

• Bækkenløsning 

• Frossen skulder 

• og meget andet 

mailto:jeanette.segato@gmail.com
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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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Albertslund, den 7. januar 2014 

 
 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
 

Fredag den 7. februar 2014 kl. 18.00 
på adressen Degnehusene 76, 2620 Albertslund 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.  

4. Forslag til budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent. 

 Bestyrelsen foreslår uforandret årligt kontingent på kr. 100 pr medlem. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedlægges som bilag. 
 Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes indsendt til formanden 

senest den 31. januar 2014.  
6. Valg af bestyrelse.  

 På valg er:  

 Finn Skjørbæk (Modtager genvalg) 

 Lilan Lassen (Modtager genvalg) 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Bente Hansen (modtager genvalg) 

 Helga Dirks (modtager genvalg) 

8. Valg af én revisor.  

 Ole Lassen (modtager genvalg) 

9. Valg af én revisorsuppleant.  

 Dan Raun (modtager genvalg) 

10. Eventuelt.  
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Bestyrelsens beretning for  
Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 

 

På generalforsamlingen den 01.02.13 blev Hugo Pedersen samt Holger Hansen samt 
bestyrelsessuppleanterne Helga Dirks og Bente Ninn Hansen genvalgt uden 
modkandidater. 
 
Ole Lassen blev valgt som revisor og Dan Raun som revisorsuppleant.  
 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i foreningsåret 2013. 
 
På bestyrelsesmødet den 08.04.13 konstituerede bestyrelsen sig: 
Formand  Hugo Pedersen 
Kasserer  Finn Skjørbæk 
Sekretær  Holger Hansen 
Bestyrelsesmedlem Lilan Lassen 
 
Holger Hansen deltog i Birkelundgaards generalforsamling den 07.02.13, hvor vi 
meddelte, at vores forening gerne ville hjælpe ved kommende arrangementer, der 
skulle gives besked til formanden. 
 
Der har i foreningsåret 2013 været 15 arrangementer: 
1. Nytårskoncert søndag den 13.01.13. 
2. Guidet kirke tur onsdag den 23.01.13 til Helligtrekroners- Vejleå kirker. 
3. Nationalmuseet søndag den 07.04.13 om indianerne. 
4. Guidet tur i Hyldespjældets Skulptur Park torsdag den 17.04.13 kl. 17.00. 
5. Galla Opera i Birkelundgaards have den 02.06.13. 
6. Guidet byvandring i det gamle København (Ildebrandshusene) tirsdag den 

11.06.13 (HV). 
7. Irsk/Engelsk folkemusik i laden Birkelundgaard med Shan og Jane søndag den 

16.06.13. 
8. Irsk folkemusik Rumlepotten i laden Birkelundgaard søndag den 18.08.13. 
9. Guidet byvandring i Helsingørs gamle bydel søndag den 25.08.13. 
10. Korkoncert med Ars Nova Vejleå Kirken onsdag den 11.09.13 kl. 20.00. 
11. Guidet kunst tur til L.O. skolen Helsingør søndag den 22.09.13 (HH). 
12. Guidet tur til Statens Museum for Kunst Guldaldermalerne onsdag den 30.10.13 

(HV). 
13. Tur til Arken udstilling af Frida Kahlo m.fl. søndag den 24.11.13. 
14. Julekoncert Holmens Kirke (Kurt Ravn) torsdag den 12.12.13 kl. 17.00. 
15. Julekoncert i Kristkirken, Enghaveplads med Sjølund Kammerkor søndag den 

15.12.13. 
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Som man kan se, har der været mange forskellige aktiviteter: 9 aktiviteter om 
søndagen, 3 aktiviteter på hverdage efter kl.17.00, samt 3 aktiviteter om formiddagen. 
 
Det har været en hyppig aktivitet, at medlemmerne - for egen regning - bistået af kniv, 
gaffel m.m. har afsluttet/evalueret et arrangement. 
 

Vi føler, at vi har taget hensyn til de arbejdsramte med de aktiviteter, vi har arrangeret. 
Vi har forsøgt at opfylde de afgivne ønsker til aktiviteter, som medlemmerne har givet 
udtryk for, de gerne vil deltage i, men erkender, at vi f.eks. ikke har tilbudt fælles 
teateroplevelser, da vi har indset vanskelighederne ved inden for en kort tidsramme at 
nå at udbyde arrangementet, modtage bestilling og efterfølgende købe billetter, mens 
det endnu er muligt at købe dem til et større antal personer. 
 
Foreningen har oprettet ”bloggen” på vores hjemmeside, hvor det enkelte medlem kan 
fortælle om kommende arrangementer, som de kunne tænke sig at deltage i.  
På bloggen kan interesserede melde sig, og på denne måde kan der arrangeres 
fælles ture. 
Der er udarbejdet en vejledning til brug af bloggen, så brugere nu skulle have god 
mulighed for at koordinere deres ønsker. 
 
Beløbet på det kommunale tilskud efter § 79 for 2014 kendes ikke endnu. Hvis der 
ingen ændringer kommer, vil tilskuddet være kr. 200 pr. medlem som modtager social 
pension, og man skal søge om særskilt tilskud til et kulturelt formål, så hvis der er 
ønsker, kom venligst frem med det inden ansøgningen afsendes. 
 
I øvrigt kan det oplyses, at Albertslund Kommune dette i 2013, har ydet foreningen et 
tilskud til gennemførelse af Helsingørturen. 
 
Afslutningsvis kan oplyses, at den nuværende bestyrelse på de seneste møder er 
fremkommet med forslag til kommende aktiviteter.  
Der er talt om aktiviteter inden for flere forskellige kategorier f.eks. kirkebesøg, 
museumsbesøg, naturture, kortere tur til udlandet…, men dette vil vi komme nærmere 
ind på under punktet ”Eventuelt”, hvor vi / den kommende bestyrelse meget gerne vil 
have jeres uforpligtende kommentarer til de forskellige former for aktivitetsmuligheder.  
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7. januar 2014 

 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 
 

Tekst, der slettes i bestående vedtægter 

 

Tekst, der tilføjes de bestående vedtægter 
 

Forslag 1:  
 
Paragraf 1. Navn og hjemsted. 

Klubbens navn er Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening. 

Klubbens hjemsted er: 

c/o Formanden, RVP, 2620 Albertslund. 

Klubbens postadresse er formandens. 

 

Forslag 2: 
 

Paragraf 4. Indmeldelse. 

Indmeldelse i Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening foregår ved henvendelse til et medlem af 

bestyrelsen. foreningens kasserer 

 

Forslag 3: 
 
Paragraf 5. Generalforsamling. 

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

Indvarsling til en generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel. Indvarsling skal angive dagsorden og 

offentliggøres på klubbens hjemmeside, bebyggelsens blad Røde Vejrmølle samt og sendes til den af det 

enkelte medlem oplyste e-mail adresse, sammen med foreningens reviderede regnskab for det afsluttede 

regnskabsår, bestyrelsens beretning samt bestyrelsens forslag. Indkomne forslag udsendes til 

medlemmerne senest 4 dage inden generalforsamlingen. 

Klubbens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling 

og behandles som et forslag på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling. 

Afgørelser på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt 

stemmeflertal 

Ved stemmelighed bortfalder et forslag. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag der ønskes behandlet på 

den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 14 dage før generalforsamlingen. 

Adgang til generalforsamlingen har alle betalende medlemmer. 
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Referat af generalforsamlingen udsendes hurtigst muligt via e-mail og lægges på foreningens hjemmeside. 

. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Bestyrelsens beretning. 

Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab. 

Forslag til budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent.. 

Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsens forslag 

Medlemmernes forslag 

Valg af  bestyrelse. 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Valg af én revisor. 

Valg af én revisorsuppleant. 

Eventuelt. 

 

Forslag 4: 
 

Paragraf 6. Bestyrelsen 
Bestyrelsen, som konstituerer sig selv, vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således 

at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand i ulige år og kasserer i lige år.  

Formand, vælges i ulige år 

Kasserer, vælges i lige år 

1 bestyrelsesmedlem, vælges i ulige år 

1 bestyrelsesmedlem, vælges i lige år 

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Disse vælges for en 1-årig periode. 

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, inden valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten. Denne er på 

valg ved førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er til stede.  

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne skal til enhver tid være tilgængelige 

for medlemmerne. 

Bestyrelsen kan dele opgaver ud til medlemmer og kan nedsætte arbejdsgrupper, dog med deltagelse af mindst 1 

bestyrelsesmedlem. 

Klubben Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Over klubbens 

foreningens bankindeståender tegner kassereren dog alene. 

 

Forslag 5: 
 
Paragraf 7. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne 

skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling 

skal afholdes senest 1 måned efter fremsendelse af begæring. Indkomne forslag udsendes til 

medlemmerne senest 4 dage inden generalforsamlingen via e-mail. 
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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  
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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 


