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Fra bestyrelsen: 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Sandkasser og Sandkassedag. 
 Snerydning og saltning. 
 Klub Albert. 
 Bredbåndsnettet. 
 Ønsker til legepladserne. 
 Ny carport på P-plads D1-43. 
 Generalforsamling. 
 Nabohjælp. 
 Fremover modtager beboerne i RVP 

opkrævninger fra Dansk Kabel TV i 
stedet for ComX. 

 

Indlæg: 
 Dyrk, høst og spis din by 
 Sommerfest. 
 Køb og salg. 
 Efterlysning. 
 

Annoncer: 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 MBBYG. 
 Sadolin-Glostrup 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Foreninger: 
 Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 5. MAJ 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 lona@vejrmolle.dk 

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

 Helle Bennedsen P 81 43 96 43 44 bennedsenhelle@gmail.com 

 Jesper Simonsen D 26 20 44 03 38 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.  Strømforsyning til Calisto-boxen 
udlånes.  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:lona@vejrmolle.dk
mailto:sikker@get2net.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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SANDKASSER OG SANDKASSEDAG 
 
Bestyrelsen opfordrer kontaktpersonerne på de enkelte nærlegepladser til at indkalde til den 
årlige sandkassefyldning og oprydning på og omkring P-pladsen den sidste weekend i april 
d.v.s. den 26. – 27. april. Vi er så igen i overensstemmelse med den weekend kommunen 
holder sin traditionelle Grøn lørdag - i år er det lørdag den 26. april. Vi håber, at I får en 
hyggelig dag med naboer på P-pladsen. 
 
Husk i øvrigt at Grøn lørdag er den dag, hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin egen 
beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven på kommunens materialeplads 
(ved containerpladsen). 
 
Der er bestilt levering af sand til sandkasserne som sidste år undtaget den ved P38, da 
bestyrelsen ikke har fået andre ændringsønsker.  Sandet bliver leveret før ovennævnte 
weekend. 
 
Har I brug for sand kan I derfor bare starte med at tømme sandkassen  Sandkassen skal 
tømmes inden det nye sand kommer i. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ønsker om ændringer til listen over kontaktpersoner, hvorfor 
listen antages at være uændret: 
 

Plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 

P38 Rikke Leland, P40 H94 Helle Feddersen, H86 

P50 Anne Lindberg, P50 D13 Peter Vedtofte, D11 

P116 Jens Grøn, P120 D17 Elin Klausen, D17 

P21 
Bente og Holger 
Hansen, P7 

D48 Kim Jensen, D56 

P79 Ingen kontaktperson D57 Peter Nielsen, D59 

H10 Peter Morthorst, H40 D86 Henrik Holm-Kjar, D80 

H18 Morten Thulin, H24   

 
 
 

SNERYDNING OG SALTNING 
 
Da vi nu er gået ind i april har vi ikke længere aftale om snerydning, hvis vejret skulle vise sig 
fra den side en sidste gang i april. 
 
Bestyrelsen håber I har været tilfredse med vores vinterberedskab. 
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KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat med forberedelser til en overtagelse af Klub Albert fra 
kommunen. 
 
Vi har gennemgået huset og i samarbejde med Martin Madsen, D30, fået lavet tegninger, der 
kan synliggøre de ændringer, vi mener, det kan være nødvendigt at få lavet, så huset kan 
tilpasses vores formål herunder især et fest- og forsamlingslokale, I som medlemmer kan  
 
bruge. Som det fremgår af nedenstående tegninger, mener vi, at vi kan tilbyde et 
samlingslokale til ca. 70 personer. Det kan lade sig gøre, ved at flytte det eksisterende 
køkken til naborummet, og lave enten en dør eller en serveringslem til festlokalet. Vi mener, 
at flytning af køkkenet er nødvendigt for at adskille køkkenfunktioner fra festlokalet dvs. fokus 
på hygiejnen. 
 
Det store festlokale dannes ved at erstatte en eksisterende væg med en foldevæg. Det 
muliggør også, at der kan afholdes flere mødeaktiviteter, når rummet ikke skal bruges til fest. 
 
Vi ønsker også at etablere støjdæmpende loft i hele festlokalet, så det bliver til at holde ud at 
være op til 70 personer til en fest. 
 
Sidst bliver vi antagelig nødt til at gøre adgangen til huset handicapvenlig med en rampe og 
måske også med et handicaptoilet. 
 
Klub Albert skal selvfølgelig udstyres med inventar, så den kan anvendes til de forskellige 
aktiviteter, der naturligt hører til i et fælleshus. Det drejer sig om borde, stole og service. Vi 
forventer også at vi skal have indført adgang til vores fibernet, så huset kan tilbyde de 
faciliteter, som I kender hjemmefra dvs. TV, telefon og internet. 
 
Udvendigt er der en række skader der skal repareres/renoveres. Det drejer sig om 
udskiftning af punkterede vinduer inkl. glaslister, udskiftning af sternplader mod nord, syd og 
vest og renovering af dårligt træværk i den ydre facade. 
 
Kommunen har haft arbejde i gang med at få grunden udmatrikuleret fra Roholmparken og 
arbejder nu på en lokalplan, der skal lægge rammerne for hvad hus og grund kan anvendes 
til. 
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Klub Albert som bestyrelsen se det udformet: 
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Visioner for Klub Albert forsamlingslokale: 
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BREDBÅNDSNETTET 
 
Weekenden den 5. – 6. april var en meget dårlig weekend for vores leverandør, som vi 
fortsat vil kalde ComX. Specielt søndag var den helt gal, da al kommunikation var ude af drift 
fra morgen til ved 16:30 tiden, hvor formanden kunne konstatere, at der nu var telefon og 
internet igen. 
 
Den totalt manglende information fra ComX var ikke tilfredsstillende. ComX havde dels 
mulighed for at lægge besked på sine kontakttelefoner og benytte sin INFO-side på TV til at 
gøre folk opmærksom på, at der var problemer, der var langt mere omfattende end det, det 
enkelte medlem kunne konstatere. 
 
 

ØNSKER TIL LEGEPLADSERNE 
 
Hvis I har ønsker til renovering/udskiftning eller forslag til nye ting til legepladserne, kan I 
indmelde dette til Jesper Simonsen på  
 
simonsen@ruc.dk 
 
Ønsker og/eller forslag skal være indsendt senest onsdag den 22. april, så kan bestyrelsen 
kan vurdere disse på bestyrelsesmødet den 23. april. 
 

NY CARPORT PÅ P-PLADS D1-43 
  
Der opføres en ny carport til den eksisterende række medio april. 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til den 27. maj kl. 19:30. Den afholdes som 
sædvanlig på Herstedøster skole i det store fællesrum med indgang fra Trippendalsvej. 
 
 

NABOHJÆLP 
 
Som det er nogle beboere bekendt, har vi i 2013 og 2014 været plaget af en del indbrud i 
vores bebyggelse, hvilket er både utrygt og besværligt for dem det er gået ud over. 
 
Der er imidlertid flere gode råd til, hvorledes man kan undgå de ubudne gæster, og disse råd 
kan I læse om i den vedlagte folder fra Det kriminalpræventive Råd. 
 
Det kriminalpræventive Råd har desuden været promotor for Nabohjælp, som I kan læse 
mere om i den anden vedlagte folder.  
 
Grundejerforeningens bestyrelse synes, at Nabohjælp passer rigtig godt til vores bebyggelse, 
hvor naboerne jo, selv sagt, er ganske tæt på.  
 
Det er så op til dig og dine naboer, om I kunne tænke jer at være med. På nettet under 
www.nabohjælp.dk kan man GRATIS bestille en startpakke med klistermærker, postkort mv. 
Så er det bare at få fat i jeres rare naboer og invitere dem til at være med. 

mailto:simonsen@ruc.dk
http://www.nabohjælp.dk/
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Jo flere der er med, jo bedre virker det. Der er også mulighed for, at der kan indkøbes skilte, 
vi kan sætte op ved indkørslerne til vores bebyggelse, og det har vist sig, at sådanne 
kriminalpræventive tiltag rent faktisk virker. 
 
Når I har tilmeldt jer og lavet aftaler med jeres naboer, vil bestyrelsen meget gerne vide det, 
så vi evt kan indkøbe de nævnte skilte. I bedes skrive til bennedsenhelle@gmail.com, når I 
har tilmeldt jer, så holder vi øje med, hvor mange vi kan komme op på. 
 
God fornøjelse med Nabohjælp. 
 
 

FREMOVER MODTAGER BEBOERNE I RØDE VEJRMØLLE PARK 
OPKRÆVNINGER FRA DANSK KABEL TV I STEDET FOR COMX 
 
Kære Ole 
 
Vi skriver til dig i din egenskab som foreningsrepræsentant. 
 
Om en uges tid vil beboerne i Røde Vejrmølle Park modtage denne måneds opkrævning for 
deres ComX produkter. I den forbindelse skal du bemærke nedenstående. 
 
Som vi tidligere har informeret foreningsrepræsentanter om, er ComX blevet en del af Dansk 
Kabel TV. For beboerne i din forening betyder det, at deres opkrævninger fremover vil 
komme fra Dansk Kabel TV.  
 
Der er ingen ændringer i produkter, priser eller abonnementsbetingelser - det hele 
fortsætter som det plejer. Den eneste ændring jeres beboere vil bemærke, er at 
regningen nu kommer fra Dansk Kabel TV og at den har ændret udseende en smule. 
 
I dagene op til faktureringen sender vi en e-mail / et brev til alle beboere, med information om 
ovenstående. Her henviser vi til comx.dk, hvor vi om få dage lægger uddybende information 
ud, samt videoforklaring af, hvordan man læser den nye opkrævning. I den kommunikation, 
vil vi samtidig informere om, at deres abonnementer i øvrigt fortsætter uændret. 
 
Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os. 
 
Med venlig hilsen 
ComX, foreningssupport

mailto:bennedsenhelle@gmail.com
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Dyrk, høst og spis din by 
 

Det lyder måske for godt til at være sandt, men stort set alle har mulighed for at smage 

på Albertslund på den ene eller den anden måde. 

 

Grøntsager kan dyrkes på selv små arealer. Selv på en altan kan man dyrke kartofler i en 

spand. Har man mod på mere, kan tomater dyrkes i vindueskarmen, og salat og 

krydderurter i altankassen, eller op ad en varm mur ved terrassen. I 

haverne er der naturligvis allerflest muligheder. Om det så handler om 

grøntsager, bær eller frugter. At ”dyrke sin by” handler i høj 

grad om at kaste sig ud i det. Og skulle du komme til at begå en 

fejl, så er du den erfaring rigere til næste forår. 

 

Men så er der også alt det derude i det fælles Albertslund. Rundt om i byen har vi alt fra 

hyld og æbler, over ribs og solbær, til brombær og valnødder – lige til at spise.  

Vil du være med til at kortlægge byens spiselige frugttræer, urter, bær og de spiselige 

svampe kan du lægge dine gode tip ind på www.byhøst.dk – og finde de andres  

 

Så er der dyrene. Vi har rigtig gode muligheder for at holde 

både høns, lam og kør i Albertslund. Mulighederne er 

forskellige fra boligområde til boligområde, men uanset hvor 

du bor, har du mulighed for at være med i kogræsser-foreningerne. 

De holder til i Egelundparken og Kongsholmparken. Foreningerne 

har både køer og lam, og dem passer medlemmerne så hen over sommeren. 

 

Rigtig mange holder allerede høns – fælles eller privat. Kunne du også 

have lyst til høns, så planlægger Agenda Centeret en inspirationstur til 

forskellige hønsegårde rundt omkring i byen. Her vil du kunne høre om 

andres erfaringer og måske blive inspireret til selv at etablere en 

hønsegård. I øvrigt planlægger vi også at besøge en af byens biavlere!  

 

Der er meget fornuft og glæde i at dyrke sine egne økologiske madvarer. Det er en stor 

nydelse at spise det, man selv har skabt – du skulle prøve det ! 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

 

http://www.byhøst.dk/
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Sommerfest 
 

 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NNUU  eerr  ddeett  NNUU  vvii  sskkaall  aarrrraannggeerree  ssoommmmeerrffeesstt 

 
Der afholdes sommerfestmøder på følgende dage: 

 
 

Onsdag den 23. april i Væremøllen kl. 20.00 
 

Mandag den 26. maj i Væremøllen kl. 20.00 
 

 

KKoomm  mmeedd  ttiill  ppllaannllææggnniinnggeenn,,  hhvvoorr  vvii  aaffttaalleerr  uunnddeerrhhoollddnniinngg  oogg  

lleeggee  ffoorr  bbøørrnneennee..    
 
 
 
 
 

Vi ses 
Festkomiteen 

  

Lørdag den  

14. juni 2014 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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K Ø B   O G   S A L G 
 

Kirch liftgardiner i beige og mosgrøn stof kraftig kvalitet, kan vaskes på 30 grader 
sælges fra et ikke ryger hjem. Passer til stue og køkkenafdelingen med følgende mål: 
 
1 stk 170 x 100 cm 
2 stk 210 x 200 cm 
1 stk 210 x 100 cm 
1 stk 130 x 200 cm 
3 stk 115 x 100 cm 
2 stk 140 x 61 cm 
 
Gardinstængerne medfølger. Sælges for 500 kr. 
  
Henvendelse:  Henning Skov Jensen, D 13, Tlf: 26715925 eller mail degne13@hotmail.com 
 
 
 
MBT herresandal str. 45, Fejlkøb og har derfor aldrig været brugt. Sælges for 200 kr. (nypris 1.000 kr) 
 

     
Merlin Damprensemaskine, inkl. alt udstyr herunder bl.a. dampstrygejern. Sælges for 1.000 kr. 
(Nypris 6.000 kr.) 
 
Henvendelse: Adrian, H 104, Tlf: 43 45 04 65 
 
 

EFTERLYSNING 
 

Oprindeligt Parket-gulv fra vores huse efterlyses til reparation af vores gulv. 
Så ligger du inde med noget (skal bruge ca. 2 m2.)  Er vi meget interesseret i det!  
 
Henvendelse: Morten Nordfjord, P 30, Tlf:  41 13 45 21 
 
 

mailto:degne13@hotmail.com
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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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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 skal her være 
18 år gamle. 

 

  OBS: Nu er det lykkedes at stable et hold på benene igen. Kontakt Henrik H 84 

Badminton:  
I perioden 1-9 til 30-4 har vi baner til rådighed på Egelundskolen om lørdagen 
fra 8:00 til 16:00.  
 
Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene 
m.m. 
 
Petanque: Hver søndag kl. 11.00 er der folk, der spiller Petanque på baneni 
Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 
 
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 
 

Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 14.00 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: Lilan D 40 (43 45 44 10) eller Anne-Marie Olsen H 106 (43 45 65 09) 
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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. 
 
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: jesper.krogh@cloetta.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 : Henrik Sørensen H   84 Telf. 40 29 75 85 
   E-mail: mhs@gpmaler.dk 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 

  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

Petanque : Bjarne B. Hansen D   97 Telf. 51 23 34 97 
   E-mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 
 

 
 
 

Mærkedage i motionistklubben 

Aktivitet: Ugedag: Dato: Tidspunkt: Sted: 

Sommerfest Lørdag 14. juni Kl. 14.00 Lunden 

Sct. Hans Aften Mandag 23. juni Kl. 18.00 Lunden 

Sct. Hans Aften Mandag 23. juni Kl. 21.30 Bålet tændes 

Cykelskovtur Søndag 3. august 10.00 Væremøllen 

Årsfest Lørdag 16. august 18.00 Lunden 

 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesper.krogh@cloetta.dk
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:mhs@gpmaler.dk
mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:aogb.blok@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 


