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Fra bestyrelsen: 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Referat af generalforsamling. 
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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 4. AUGUST kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
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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 

 Thomas H 12   

 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 
Dansk  
Kabel-TV 

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 
20 44 03 38 

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 fås 
hos Ole i P67.  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. 
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      02.6.2014 

46. Ordinære Generalforsamling RVP 
70 huse ud af 290 var repræsenteret heraf 8 repræsenteret ved fuldmagt. 
 
1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 
Peter Pagh, D70; Dirigent 
Steen Thystrup, H2: Sekretær 
Stemmetællere: Tina P73, Christian P26, Helga D5, Henrik D80 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til Generalforsamlingen er sket lovligt og rettidigt. 

 
2. Bestyrelsens beretning. 
(udsendt til medlemmer inden generalforsamlingen) 
Formanden supplerede den skriftlige beretning med at konstatere at vi har en meget høj 
stabilitet i driften af både TV, internet og telefoni. Vi mener også, at vi har en økonomisk 
attraktiv ordning, så alt i alt er bestyrelsen tilfreds med Dansk Kabel TVs ydelser og deres 
generelle positive holdning til foreningen (ComX er i foreningsåret overtaget af Dansk Kabel 
TV ejet af TDC). 
 
Vedr. Fællesarealerne må vi desværre sige at der ikke er ’pointoptjening’ for hvornår der er 
gjort noget ved fliser hvor I bor. Bestyrelsen tillader sig at foretage de vurderinger, der sikrer 
den bedste brug af vores midler. Det vil dog være en enorm hjælp, hvis medlemmerne hurtigt 
henvender sig til Bestyrelsen med observationer og skade på vores arealer. Det er ikke billigt 
at vedligeholde så store fællesarealer, som foreningen råder over, og det er svært at 
tilfredsstille alles ønsker, men forhåbentlig får vi så meget styr på det vildtvoksende, at vi 
også kan få det gjort præsentabelt. 
 
Bestyrelsen har ikke hørt om reelle problemer i Lunden, men vi kan konstatere, at der sker 
ting og sager i Lunden. Vi har igen fået sat vores adfærdsskilt op, som en støtte til jer, der bor 
tæt ved Lunden. Bestyrelse er endvidere er i gang med at undersøge muligheder og 
omkostninger ved at få belysning på boldbanen skabt med LED-lys, der er en meget direkte 
belysning uden nævneværdig sidebelysning og dermed uden gener for de nærtboende. 
Belysning er efterspurgt af unge i vores bebyggelse. 
 
Bestyrelsen havde håbet, at vi var kommet frem til et punkt, hvor vi kunne præsentere et 
konkret udbud fra kommunen, men sådan skulle det ikke være. 
 
Vi har fået Klub Albert gennemgået af en tømrermester og bygningen har sine problemer, 
som er knyttet til sådan en pavillonbygning og vi har efterfølgende fået den gennemgået af 
Martin, D30, der har stillet sine kompetencer til rådighed for bestyrelsen – tak for det. 
 
Resultatet af disse gennemgange er fortsat sådan, at bestyrelsen fuldt ud anbefaler, at 
foreningen overtager Klub Albert. 
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Bestyrelsen er endvidere blevet kontaktet af en af EDC Strandfeldts seniorsælgere om vores 
projekt om køb af Klub Albert. Derfra var der kun positive meldinger. Det vil virkelig være et 
positivt element for potentielle kunders interesse for at vælge Røde Vejrmølle Park som 
deres ny bolig: 
 
Et fælleshus signalerer godt ”klima” og fællesskab i en bebyggelse 
De fleste nybyggerier indeholder i dag fælleslokaler/huse. Se blot på hele bebyggelsen oppe 
i æggene i Herstedlund. Her har hver bebyggelse et mindre fælleshus og så har hele 
Herstedlund et kæmpestort hus til fælles. 
Et fælleshus bør kunne bruges af interesse grupper af beboere i dagtimerne (uden betaling). 
Det kan være mødre på barsel der mødes en gang ugentligt, ældregrupper der måske spiller 
kort en formiddag, eller alt muligt andet. Skal man derimod bruge huset til en lukket fest kan 
det f.eks. koste et mindre beløb at låne huset. På denne måde kan et fælleshus være med til 
at skabe et fantastisk naboskab i forhold til blot at være et billigt festlokale. 
Husene i Røde Vejrmølleparken henvender sig af gode grunde til børnefamilierne. Sådanne 
familier holder mange fester: Barnedåb, børnefødselsdage, konfirmationer m.v. Det er 
vanvittigt dyrt at holde fest ude i byen. Et fælleshus vil være et kæmpe aktiv for disse familier 
og være et godt salgsargument for mæglerne. 
En af grundene til at mange i dag vælger at bo i andelsbolig foreninger er netop 
fælleshusene. Disse er et stort aktiv for bl.a. andelsboligerne på Damgårdsarealet. 
Et fælleshus vil naturligvis forøge fællesudgifterne. Det kan naturligvis være bagsiden af 
medaljen. Fællesudgifterne må ikke blive for høje i en forening. Derfor er det naturligvis 
vigtigt at man gør alt hvad man kan for at begrænse driftsudgifterne mest muligt. 
 
Bestyrelsen vil gerne rette en tak til kontaktpersonerne for nærlegepladserne. Det er dejligt at 
se at det lykkes så rimeligt fint, at få ryddet op inden foråret er rigtig slut. Vi håber I der deltog 
i oprydningen, fik en god dag – vejret var med jer der deltog. 
 
Igen i år er afholdt en stor udgift til renovering af regnvandsbrønde og ledninger på en P-
plads i Degnehusene. Bestyrelsen har derfor besluttet, at få lavet regelmæssige sugninger i 
brøndene. På den måde forventer vi at kunne tage nogle problemer i opløbet. 
 
Stenmosevej og Snebærstien skal nu overgå som officiel vej og sti. Det kræver, som vi har 
hørt tidligere nogle skelændringer og for nogle beboere, en stillingtagen til at søge og 
indsende en hævderklæring til kommunen. 
 
Bestyrelsen syntes det er fint at det endeligt er nået dertil og vil være behjælpelig med at 
gøre processen så smidig som muligt for jer der er berørt. 
 
En lille trofast gruppe på to medlemmer har igen i år påtaget sig at stå for fastelavnsfesten og 
mange tak for det også til de der hjalp til. Det glæder os i bestyrelsen, at der faktisk findes 
nogen der vil deltage aktivt. 
 
Vi er også meget glade for at motionsforeningen fortsat påtager sig at arrangere sommerfest, 
og tak for det, men også de søger nye kræfter, så helt generelt, hvis I syntes vi skal have 
sådanne sociale arrangementer så kom ud af busken og vær med til at arrangere.  
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Uddrag af kommentarer til bestyrelsens beretning: 
Henrik D80: Ønsker belysningsprojektet belyst i de nærligende beboelser. Frygter flere fester 
i Lunden. 
Claus H96: dårlig ide med lys i Lunden, det vil virke som en magnet. 
Jesper D26, bestyrelsen: Lysprojektet har intet med fester at gøre. Lyset vil ikke kunne 
aktiveres efter et fastsat tidspunkt. 
Formanden Svend H6: Bestyrelsen har hørt argumenterne, men vil gerne se mere på 
projektet, der selvfølgeligt vil blive præsenteret, inden der besluttes noget. Alle der bor tæt på 
vil blive hørt, inden projektet bliver sat i værk. Institutionerne ligger på egen grunde, men 
bidrager også til fællesarealerne. 
Henrik D80: Callistoboxe går i stykker, og da der ikke længere kan skaffes nye, er det 
renoverede boxe, der opsættes. Er der mulighed for at nye boxe kan betales af 
grundejerforeningen? 
Formanden Svend H6: Bestyrelsen kender kun til ganske få problemer med ComX. 
Bestyrelsen er vidende om, at callistoboksene ikke længere produceres. Dansk KabelTV er 
bedt finde ud af om den ny type er kompatibel med vores net, men svaret udestår. 
Lona P79, kasserer: Der er udskiftet 15 callistoboxe i 2013 på foreningens regning. 

 
Beretningen blev vedtaget. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
(udsendt til medlemmer inden generalforsamlingen) 
Kassereren supplerede regnskabet. 
 
Lona P79, kasserer: Vi har haft en mild vinter, med hensyn til sne og saltning. Vedr. 
callistoboxe er der udskiftet 15 som tidligere nævnt til i alt 15.000,-. Yderligere er der brugt 
15.000kr. til vurdering af Klub Albert. 5.000 kr. er bevilliget som støtte til Natteravnene i 
Albertslund. 
 
Uddrag af kommentarer til regnskabet: 
 
Fin H70: efterlyser et protokollat (findes hos kasseren Lona). Efterlyser specifikation på den 
ene type henlæggelser og den anden type henlæggelser. Er de kampesten, der er placeret 
på fortove, betalt via henlæggelser? 
Formanden Svend H6: Fra bestyrelsens daglige drift budgetteres med et beløb til bla. 
beplantning og fliser. Dette har intet med hensættelser at gøre. Hensættelser er planlagt til 
vedligeholdelsesmæssige totalløsninger i grundejerforeningen. 
Lars D36: der er overskud hvert år! 
Bente P78: Hvorfor sponsorerer vi Natteravnene? 
Lona P79, kasserer: Det var en generalforsamlingsbeslutning sidste år. 
Kim H112: Det fremgår at der er 330.000,- tilgode hos medlemmerne, Hvorfor? 
Lona P79, kasserer: Det var på tidspunktet foropgørelsen af regnskabet, pengene er 
inddraget på nuværende tidspunkt. 
Henrik D80: Det er en god ide at støtte Natteravnene, kunne de ikke også lægge vejen forbi 
Lunden ind i mellem? 
Lona P79, kasserer: Det vil vi foreslå dem. 

 
Regnskabet blev vedtaget 
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4. Indkomne forslag 
 
Forslag 1 Bestyrelsen: Henlæggelse til store investeringer (som tidligere år en 
henlæggelse på kr. 700,- pr. husstand). 

 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 
Fin H70: Til forretningsordenen, ønsker Forslag 7 behandlet inden diskussionen om 
henlæggelser (Bestyrelsen er ved udarbejdelse af udgiftskrævende forslag til 
generalforsamlinger forpligtet til at beskrive alle udgifter og indtægter, så der kan træffes de 
bedste beslutninger.). Afstemningsproceduren klarificeres og opfordringen afvises af 
dirigenten. 
Jesper D26, bestyrelsen: Beslutningen om afsættelse af beløb til hensættelser og 
udarbejdelse af en langtidsplan for RVP, er resultatet af en tidligere generalforsamling med 
henblik på at undgå at der optages store og dyre lån i grundejerforeningen. Dette beløb er 
blevet stemt igennem på adskillige tidligere generalforsamlinger uden nævneværdig debat, 
da det jo er generalforsamlingens egen beslutning. 
Jacob P25: undrer sig over hvordan summen på 330.000 kr. i hensættelser pr. år hænger 
sammen med de 205.000 kr. der foreslås opkrævet. 
Fin H70: Ønsker klarhed over de forskellige former for henlæggelser. 
Formanden Svend H6: Planen angiver forventede udførelsesår, som matcher de 700,- som 
ønskes afsat. 
Flemming P10: Er det bestyrelsen eller generalforsamlingen der disponerer over 
henlæggelserne? 
Henrik D77: Kan se at pengene falder i forskellige år, derfor kan man ikke bare lægge tallene 
sammen som nogle tilsyneladende har gjort. 
Fin H70: Skal de 700 kr. bekræftes hvert år? 
Jesper D26, bestyrelsen: Når bestyrelsen af generalforsamlingen pålægges at fremlægge en 
plan for henlæggelser, må vi gøre det så godt som vil kan, og se/gætte 25 - 30 år frem i 
tiden. 
Morten D118: Hvad er det egentligt vi drøfter, 700 kr. - er under petitessegrænsen. 
Finn P112: Ønsker en afstemning som binder foreningen også fremover, så vi ikke skal 
diskutere dette hvert år. 
Gertrud H120: Anbefaler at vi skrider til afstemning nu, emnet er belyst. 
Christian P26: Foreslår at vi stemmer nu. 

 
Forslaget vedtaget. 
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Forslag 2 Bestyrelsen: Køb af institutionen Klub Albert. 

 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 
Flemming P87: En stigning på 10 % i kontingent for købet er meget, foreslår en selvstændig 
forening der køber og driver Klub Albert. Savner iøvrigt en plan for det organisatoriske i 
forbindelse med driften. 
Lars P10: Et Klub Albert laug er ikke en mulig løsning. 
Fin H70: efterlyser en gennemgang af nødvendige reparationer. 
Formanden Svend H6: To uvildige har gennemgået bygningerne, en tømmermester og en 
arkitekt her fra grundejerforeningen, begge har vurderet at 106.000,- er det beløb det vil 
koste at gennemføre "nødvendige" reparationer på Klub Albert i forbindelse med en 
overtagelse, så der ikke sker forfald på huset. Bestyrelsen forestiller sig en brugergruppe, der 
består af interesserede medlemmer af foreningen samt et par bestyrelsesmedlemmer der 
skal udarbejde regler og forestå organisationen omkring et evt. overtaget Klub Albert. 
Christian P26: Ser det som en oplagt mulighed for RVP, og støtter forslaget. 
Henrik D80: Støtter forslaget om fælleshuset, 50 kr. om måneden er fint. 
Bente P78: Hvis pengene tages fra henlæggelserne, hvad så med henlæggelserne? 
Kim H112: foreslår at Klub Albert finansieres via henlæggelserne. 
Annie D77: Hvad skal man bruge bredbånd til i Klub Albert? 
Formanden Svend H6: Musik for de unge, mødeaktiviteter, kurser og meget andet. 
Fin H70: Tror ikke på de 106:000,- til nødvendige vedligeholdelser holder, taget er råddent! 
Steen H2, bestyrelsen: ikke korrekt, kommunen har for kort tid siden renoveret tag og 
udluftning for et større bekøb. Taget fejler intet. 
Jacob ??: Kan bestyrelsen tegne en ejerskifteforsikring? 
Formanden Svend H6: Gennemgik detaljeret (Powerpoint) de nøgletal der ligger til grund for 
bestyrelsens forslag om køb af Klub Albert. 
Kenneth D34: Det er et godt forslag, vi skal have et fælleshus i grundejerforeningen. 
Anbefaler et Ja. 
 
Forslaget vedtaget, og bestyrelsen bemyndiges til at byde op til 900.000 kr. på Klub 
Albert, inkl. udgifter til købet. 
 

 
 
FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 
 
Forslag 3: Kastanjetræerne ved bumpene på stikvejen i Præstehusene fældes, og der 
plantes nye mindre træer som dem, der er plantet på stikvejen i Degnehusene. Da det 
er kommunens område, er det uden omkostninger for foreningen og kun et spørgsmål 
om, at bestyrelsen retter kontakt til kommunen. Kommunen er villig til at rette sig efter 
foreningens ønsker. 

 
Flemming P52: Motiverer forslaget, bl.a. med at træerne generer.  
Forslaget vedtaget. 

 
Forslag 4: Egetræerne på parkeringspladsen i Præstehusene (den første sidevej til 
højre lige nr.) fældes til vinter, og nye mindre træer plantes. 

 
Flemming P52: motiverer forslaget og præciserer at det handler især om 3 træer. 
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Uddrag af kommentarer til forslaget. 
 
Jesper D26, bestyrelsen: Vores kirsebærtræer bliver fældet på grund af alder, de går ud. 
Hvis vi fælder egetræerne vil der ikke være høje træer omkring p-pladserne de næste 30 - 40 
år. 
Medlem1: Uenig i dette synspunkt, foretrækker kun små træer. 
Henrik D80: Ønsker træerne fældet. 
Medlem2: Det er respektløst at fælde sådanne gamle træer, klart imod forslaget. 
Jacob P25: Træerne skal bevares, P-pladserne er ikke kønne uden træer. 
Formanden Svend H6: Bestyrelsen har spurgt gartneren om hvad det vil koste at fjerne 
Egetræerne på P-pladserne. Det vil koste 377.500 kr. inkl. moms. 
Steen H2, bestyrelsen: Ud over at fælde egetræerne vil det koste et tilsvarende beløb at 
sætte nye, der skal være ret store for bare at have en chance for at vokse. I midlertid har 
vores gartner haft to underleverandører til at besigtige forholdene og ingen af dem vil give 
vækstgaranti for at plante træer. Forholdene er for dårlige. 
 
Flemming P52: Afrunder forslaget og præciserer at forslaget kun handler om 3 træer. 
 
Forslaget forkastes. 

 
Forslag 5: Grundejerforeningen får slået vores græs en gang om ugen på vores fælles 
arealer! 
 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 
 
Chresten P96: Motiverer forslaget om slåning af græs en gang om ugen. 
Henrik D77: Hvad koster det, forslaget er ikke tilstrækkeligt speciificeret. 
Formanden Svend H6: Gør rede for planen for græsslåning der bygger på 40 års erfaring i 
området. I perioden uge 17 til uge 42 slås græsset 17 gange. de tilbageværende 7 uger vil 
hvis græsset skal slås komme til at koste 210,- mere i årligt kontingent, har bestyrelsen 
undersøgt. 
Søgård P92: Græsslåningen er mangelfuld. 
Poul Erik D101: Det vil være ønskeligt med hyppigere græsslåning. 
 
Forslaget forkastes. 

 
Forslag 6: Bestyrelsens mødedagsordener og referater lægges på foreningens 
hjemmeside. 
 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 
 
Flemming P87: Efterlyser bestyrelses referater på Hjemmesiden. 
Fin H70: Det er svært at finde rundt i dagsordnerne. 
Formanden Svend H6: Bestyrelsen vil lægge beslutningsreferater på hjemmesiden. 
 
Forslaget vedtaget. 
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Forslag 7. Bestyrelsen er ved udarbejdelse af udgiftskrævende forslag til 
generalforsamlinger forpligtet til at beskrive alle udgifter og indtægter, så der kan 
træffes de bedste beslutninger. 
 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 
 
Fin H70: Henviser til praksis i faglige organisationer og ønsker at bestyrelsen udarbejder 
mere detaljerede beslutningsgrundlag. 
Medlem3: Man må have tillid til bestyrelsen forvalter forsvarligt. 
Fin H70: Fastholder forslaget 
Jesper D26 bestyrelsen: Opfatter forslaget som klar mistillid til bestyrelsens arbejde og 
erklærer, at han trækker sit kandidatur til bestyrelsen hvis forslaget vedtages. 
 
Forslaget forkastes. 

 
 
5. Budget – herunder fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100,- til 5400,- pr år. 
 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 
Fin H70: Der er ingen grund til kontingentstigning i følge regnskabet. 
 
Budgettet blev vedtaget 

 
 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  
Bestyrelsen genopstiller, på nær Jens Grøn, P120, der ønsker at udtræde af 
arbejdsmæssige årsager. I stedet anbefaler bestyrelsen Thomas Clausen, H12, som nyt 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen med Thomas, H12, blev valgt med stor tilslutning. 

 
Som suppleant blev genvalgt: 
Jesper D18,  
Rikke P40, 
Morten H24 

 
 
 
7. Valg af statsautoriseret revisor 
Preben Kellerstrøm blev valgt som autoriseret revisor. 

 
Valg af kritsk revisor.   
Som kritisk revisor blev Michael, H4, valgt. 
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8. Eventuelt 
Der blev opfordret til at dagsordner og især forslag fremover tidsfristes som beskrevet i 
vedtægterne. Bestyrelsen havde i indkaldelsen opfordret medlemmerne til at fremsætte 
forslag med en tidligere frist af hensyn til bestyrelsens mulighed for at få beretningen til 
trykning. Det er selvfølgelig altid vedtægtens frister der er gældende. Opfordringen til tidligere 
aflevering er kun en opfordring ikke en frist. 
 
Der blev udtalt støtte og anerkendelse til bestyrelsens arbejde, uanset at der fra nogle havde 
været en del kritik af bestyrelsens arbejde under generalforsamlingen. 
 
 
For referatets rigtighed 
 
 
Peter Pagh, D.70 
dirigent  
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Høns er det nye ”in” 
Det er blevet moderne at holde høns, hvilket der er 

mange gode grunde til. Høns er nærmet altædende 

og omsætter haveaffald og madaffald til æg, kød og 

super havegødning. Samtidig er det et hyggeligt dyr, 

der kræver meget lidt pasning i forhold til andre 

husdyr. Rundt regnet tager det 5 minutter om dagen 

at passe et lille hønsehold. 

Høns er miljø- og klimavenlige, fordi de producerer 

mad, der hvor vi bor, og fordi de spiser vores 

madrester. 

Der findes et væld at hønseracer. Nogle er gode til at lægge store æg og andre 

er gode at spise. Hvilken type høns, der passer til ens behov kan man læse om 

på internettet. Der er bl.a. en fin beskrivelse af flere forskellige racer på 

www.hønsegården.dk  

 

Det mest besværlige ved høns er at etablere en 

hønsegård. Man skal dog ikke gøre det mere 

kompliceret end som så. Har du et gammelt 

legehus eller redskabsskur kan det nemt laves om 

til hønsehus. Man kan også selv bygge et, eller 

købe et færdigproduceret.  

Man kan sagtens holde høns i små haver, men så er det en god ide at vælge 

dværghøns, der ikke kræver så meget plads. Synes man alligevel, at hønsene 

vil komme til at fylde for meget i haven, kan det være en ide at undersøge 

muligheden for at lave en fælles hønsegård, som man har gjort det flere steder i 

Albertslund – bl.a. i Hyldespjældet og Kirsebærgården. 

Vil du vide mere om at holde høns, kan du klikke ind på www.hønsehus.dk eller 

du kan (selvfølgelig) også kontakte Agenda Centeret :o) 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

 

http://www.hønsegården.dk/
http://www.hønsehus.dk/
http://www.agendacenter.dk/
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Renovation 2014 

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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        Sct. Hans Aften         
 

Har du lyst til at fejre Sct. Hans aften sammen med dine naboer eller sammen med 
medbragte venner. 

 

Så vil grillen i Lunden blive tændt kl. 18:30 
 

Medbring selv kød og øvrige ingredienser. 
 

Øl og vand kan købes på pladsen. 
 

 

 

 

 

Kan du stadig huske midsommervisen? 
 

Bålet i Lunden tændes kl. 21:30 
 

Kom og vær med til at afsynge visen.                                                                                                                                 
                          

                                                     

 

NB:  Man må gerne lægge afklippede grene mm fra haven derop inden dagen, dog 

ønskes intet hække afklip 
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K Ø B   O G   S A L G 
 

Originalt RVP køkken 
 
Hvis du har et af de originale arkitekttegnede køkkener som RVP oprindeligt blev bygget med 
- eller hvis du har fotos af det - så vil vi meget gerne se det. 
 
Vi har selv et originalt køkken - men det har fået ændret bordplade, blevet malet, blændet, 
mv. - og vi ønsker at renovere det til dets oprindelige udseende. 
 
Henvendelse: Jesper Simonsen, D 26, Tlf: 20 44 03 38. 
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Sommerfest 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NU er det tid, hvor I skal forberede Jer på årets 
sommerfest i Lunden. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen ved den 14. juni. 
 

Ryd op i børnenes legetøj. 
 

- så de er klar til børnenes loppemarked. 
 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 
 

FESTKOMITEEN 

 
  

Lørdag den  

14. juni 2014 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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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,  

 35 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 
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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: 

Guidet 
heldagstur til 
Elmelund kirker 
på Møn 

Onsdag  
4. juni 

09:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 28. 
maj. 

Der vil være 
fælles transport 

Havnerundfart i 
Københavns 
Havn 

Søndag  
29. juni 

10:00 Væremøllen 
Til kasserer 
senest den 
13. juni 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Guidet byvan-
dring i det 
gamle Roskilde 

Onsdag  
6. august. 

08:45 Væremøllen 
Til formand 
senest 30. 
juli 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Guidet tur til 
søfartsmuseet i 
Helsingør 

Lørdag  
23. august. 

09:30 Væremøllen 
Til formand 
senest 16. 
august 

Der vil være 
fælles transport 

Guidet tur til 
Roskilde 
Domkirke og 
Kloster 

Lørdag 
20. 
september 

09:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 13. 
september 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Jesuskirken i 
Valby m.m. 

Mandag  
6. oktober 

10:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 28. 
september 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

 
 

Indmeldelses-blanket 
 

Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2014 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 
 

 

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

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 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! 
 
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: 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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Søndag den 18. maj afholdt motionisterne R.V.P. Åben i Petanque. 
  
Efter nogle spændende kampe og nogle hyggelige timer sammen blev finalen spillet mellem 
2 hold fra Degnehusene. 
Efter en god og lige kamp, hvor kuglerne fløj om den stakkels “gris”, fandt man endelig en 
vinder. 
  
Vejret var ikke altid med os, men så var det jo godt at man kunne gå ind under hytterne i 
Lunden og varme sig med en øl. 
  
Hvis du har lyst til at spille med, så mød op om søndagen kl. 11:00 – eller mandage kl. 
16:30/17:00 – her ved jeg, at der er folk, der spiller. 
  
Det er klubbens tanke at lave en turnering, der løber en sæson, og som gerne må være 
mellem/mod hold fra Humle- Præste- og/eller Degnehusene. 
  

Er du interesseret så meld dig på mail til aogb.blok@comxnet.dk så hører du 

nærmere. 
  
Bjarne 
 

 

 

 

 
 

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 


