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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 1. SEPTEMBER kl. 19.30 
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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. 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:lona@vejrmolle.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 
Sommeren i Røde Vejrmølle Parken har indtil videre været af den absolut gode slags, nogle 
syntes måske for tør og for varm, men sommer har det været. Græsset på vores 
fællesarealer viser ’høstmoden’ farve og er næsten ikke vokset i denne sommer.  
 
 

STØJ OG SVINERI I LUNDEN 
 
Bestyrelsen fik i begyndelsen af sommeren en del mails fra medlemmer vedrørende Lunden 
om et tiltagende svineri med affald og glasskår og en støjende adfærd til meget længe efter 
kl. 22, hvor vi forventer, at brugere af Lunden har en meget dæmpet adfærd. Bestyrelsen 
indkaldte alle med facade mod Lunden til et møde for at vi i fællesskab kunne lave en 
handlingsplan, der forhåbentlig kunne stoppe den helt urimelige adfærd, der foregik i Lunden 
til langt ud på natten. 
 
På mødet var der enighed om, at de der bruger Lunden om aftenen kunne deles i to grupper: 
en med tilknytning til Røde Vejrmølle Park dvs. der er deltagere, der bor i RVP, og en gruppe 
der kommer udefra og har fundet Lunden som et godt sted at samles, men uden nogen som 
helst tilknytning til RVP. 
 
Konklusionen på vores møde blev følgende handlingsplan: 
 
I forhold til de lokale: 

 Ekstra skilte i pavillonerne der angiver regler for at bruge området. 

 Anvisning af vores skraldespande evt. et sæt mere plus sikring af, at kommunen 
tømmer regelmæssigt. 

 Opfordring i RVP at forældre taler med deres børn om ordentlig adfærd i Lunden. 
 
I forhold til udefrakommende. 

 Vi låser midlertidigt borde/bænke sammen med kæder og får en nøgleboks, som 
medlemmer kan få koden til ved at henvende sig til bestyrelsen. Koden skal ændres 
hver gang den har været brugt. (Denne boks er forsinket og nøgle til kæderne kan 
lånes hos Svend, H6, af medlemmer af RVP). 

 Henvendelse til SSP om at tage aktion overfor de samlinger i Lunden specielt de der 
ikke inkluderer medvirkende af medlemmers børn/unge. 

 
Alt er et første forsøg på at komme frem til en acceptabel situation på Lunden og vil blive 
evalueret sammen med de, der bor omkring Lunden. 
 
Vi håber, at alle I, der har unge der gerne vil bruge Lunden, tager en snak hjemme om en 
adfærd, der møder de betingelser, der giver acceptable forhold for de der bor tæt på Lunden, 
og som sikrer, at man kan færdes i Lunden uden at blive mødt af et skue, der minder om en 
losseplads. Helt specielt at det sikres, at glasskår fra smadrede flasker fjernes straks uheldet 
er ude. Der kommer ofte mindre børn i Lunden, når det bliver formiddag dagen efter en 
sammenkomst.   
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EFTERÅRETS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Bestyrelsen efterlyser ønsker til beskæringer og fliseopretning. På baggrund af indkomne 
forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner Walther Jensen. 
Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i gang. De 
indkomne ønsker vil til orientering blive bragt i oktobernummeret af bladet. 
 
Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring og flisearbejde, der er indleveret sidste år ikke 
automatisk medtages, men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke er 
blevet efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
 
Bestyrelsen indkalder kommunen og vores gartner til et møde vedrørende beplantning og 
træer på stikvejenes bump der tilhører Albertslund Kommune. De har stillet sig velvillig til at 
ændre beplantningen dog ikke til noget, der kræver jævnlig pasning og vedligehold – derfor 
tager vi vores gartner med til mødet. 
 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre ændringer på fælles-
arealerne. 
 
Ønsker fremsættes senest d. 31. august  2014 til 
 
Steen Thystrup, Humlehusene 2, 
E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 
 
 
Og venligst elektronisk hvis det er muligt for at gøre arbejdet med listen nemmere for Steen. 
 
 

FORELØBIGT SVAR TIL INDLÆG I BLADET 
 
Formanden har modtaget en kopi af indlægget fra Fin Hansen, H70, og Eli Diamant, H68, 
søndag d. 3. august, men først set det mandag og har ikke haft mulighed for at svare i dette 
nummer af bladet. Bestyrelsens svar kommer derfor i næste nummer, men bestyrelsen 
mener selvfølgelig ikke "der er noget, der ikke tåler dagens lys" og at bestyrelsen finder det 
anstødeligt at insinuere sådant. 
 
 

 
F R E M L Y S N I N G 

 

Glemt ved sommerfesten 
 
Blå sweatshirt med hætte og hvid lynlås, voksenstørrelse.  
 
Galvaniseret trillebør med gult hjul og stel.  
 
Henvendelse: D18, Sanne eller på telefon 4396 9860 
 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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Lunden i RVP 
Kære alle beboere i Røde Vejrmølle Park. 
 
I 2007 vedtog vi en stor renoveringsplan ( http://www.vejrmolle.dk/Legepladser.html ) for 
Lunden, som på det tidspunkt var et meget nedslidt sted i vores fælles arealer. Planen 
indebar en større investering i at gøre dette sted til et fælles mødested for alle beboere i 
RVP, især et mødested for vores unge fra 12+ år da de lokale legepladser primært er for 
mindre børn med faciliteter som sandkasser, gynger og legehuse). 
 
Lunden har fået renoveret boldbanen, højgynge, høj ’karrusel’, en stor legeborg der inviterer 
til fx rollespil mv., cykelbane på volden, pavilloner til at mødes ved, grill, bålplads, 
bordtennisbord, parkourstativ mv. Alt dette har faktisk været en stor succes. Børn, voksne og 
– ikke mindst – de unge nyder at mødes der. Pointen var jo bl.a. at vores unge skulle have et 
sted at være, frem for at mødes fx syd for Roskildevej, i Albertslund Centrum, eller i 
Godthåbsparken. 
 
Desværre har det også medført, at der ofte er larm fra unge til sent på aftenen og at der 
efterlades affald og knuste flasker mv. Det har medført en række klager til bestyrelsen og 
indlæg på generalforsamlingen (fra naboerne til Lunden) over ”alt det ballade”. Bestyrelsen 
har derfor holdt møde med naboerne til Lunden og vi har aftalt en handlingsplan (se ’Nyt fra 
bestyrelsen” i dette blad). 
 
Jeg har i al min tid i bestyrelsen arbejdet for, at Lunden skulle være et attraktivt sted for vores 
unge – så de kan lide at mødes der frem for andre steder i nabolaget – hvor de kan komme i 
kontakt med miljøer som ingen af os ønsker de skal omgås med. 
 
Lunden er derfor blevet til både en succes, men også et sted med problemer, hvor nogle 
beboere (fx på sidste generalforsamling) havde indlæg som næsten kunne tolkes som vi 
skulle ”lukke området” og sørge for, at det endnu engang blev til et sted, som ikke inviterer til 
ophold for unge, så vi alle kan få ro: Ude af syne, ude af sind – kunne man måske sige? Det 
er jeg rigtig ked af! 
 
Jeg har selv en 14-årig søn som kommer i Lunden ofte. Jeg har talt en del med ham, og han 
efterfølgende med sine kammerater. De er nu blevet mere bevidste om deres ansvar for 
stedet, og jeg er sikker på, at de vil tage bedre vare på stedet fremover og vil tænke på både 
deres opførsel, ”larm” og hvad de efterlader på stedet. 
 
Jeg vil opfordre til: 
At vi alle taler med vores børn/unge om problemerne i Lunden og deres ansvar for at holde 
området pænt og ryddeligt (vi har jo også fået skaldepande på stedet :-). 
At vi alle – når vi går forbi og ser unge opholde sig der – roser dem for deres opførsel (hvis 
de ”opfører sig pænt”) og gør opmærksom på deres ansvar (hvis de ikke opfører sig helt 
pænt). 
At vi gør opmærksom på – hvad skiltningen også siger – at Lunden er privat område, hvor 
alle må færdes, hvis de er i selskab med beboere fra RVP. 
At vi tænker os godt om mht. Lunden, og ikke laver den efter min mening katastrofale 
fejlslutning, at hvis ”bare de alle gik andre steder hen” så var vi da fri for alt det ballade: For 
det betyder jo bare, at de går fx til Godthåbsparken, til Albertslund Centrum eller … 
 
Kort sagt, lad os alle hjælpe til med at få Lunden til at være det fælles sted hvor vi alle kan 
mødes og nyde samværet med hinanden – og hvor vores unge har et attraktivt fast 
mødested. 

http://www.vejrmolle.dk/Legepladser.html
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Til medlemsbladet, redaktør Finn Skjørbæk 
og  
Til grundejerforeningens formand, Svend Tanke Nielsen 
 
På generalforsamlingen den 27. maj 2014 gav formanden tilsagn om, at medlemmerne 
kunne få revisionens protokollat. Referatet kom i medlemsbladet den 2. juni (dog uden 
protokollatet). 
Da vi ikke fik tilsendt protokollatet, efterlyste vi det hos formanden den 13. juni 2014. Den 1. 
juli svarede formanden overraskende, at bestyrelsen anser protokollatet som et internt 
dokument, og at revisors officielle bemærkninger fremgår af regnskabet.  
 
Hvorfor bestyrelsen kommer frem til det er et internt dokument vides ikke. Men 
medlemmerne skal ikke kunne læse det. Hvad er årsagen til hemmeligholdelsen og er der 
noget, der ikke tåler dagens lys? Hvilke øvrige papirer betragtes som interne?  
Baggrunden for, at vi ønsker åbenhed og indsigt er, at der flere gange på generalforsamlingen blev 
stillet spørgsmål til bestyrelsen, som ikke blev helt besvaret. Generalforsamlinger i RVP har besluttet 
henlæggelser planlagt til vedligeholdelsesmæssige totalløsninger i grundejerforeningen. Vi ønsker 
specifikation af disse henlæggelser, fordi de efter beslutningerne regnskabsmæssigt skal være adskilt 
fra foreningens øvrige driftsoverskud. Vi efterlyser fortsat protokollatet fra revisionen af vores 
årsregnskab.   
Ved en gennemgang af årsregnskaber fra 2008-2014 kan vi se resultat/driftsoverskud på ca. 791.201 
kr.  Dette overskud har intet at gøre med de trufne beslutninger om at hensætte midler til større 
vedligeholdelsesmæssige forbedringer.  Disse beslutninger indebærer afsættelse af 500 kr. pr. 
husstand stigende til  700 kr. pr. år pr. husstand for årene 2008/9 - 2013/14. Sammenlagt har vi 
formue på omkring 1.200.000 kr. øremærket alene til henlæggelser til vedligeholdelsesmæssige 
totalløsninger.  
Ifølge RVP’s seneste regnskab for året 1. april 2013 til 31. marts 2014 er årets kontingent til 
vedligeholdelse på 205.800 kr. og det almindelige overskud for driften for året er 201.306 kr. Et 
samlet nettoresultatet på hele 407.106 kr. Opgørelsen af hensættelser starter med 1.697.802 kr. Efter 
årets nettoresultat på nævnte 407.106 kr. udgør hensættelser til slut på 2.104.908 kr.    
Når foreningens disponible frie formue er omkring 791.201 fra de mange års overskud på driften, har 
vi altså betalt mere end nødvendigt. Hvorfor så løbende opkræve ca. 30.000 kr. årligt i stigende 
kontingent.  
Hvis den kritiske revisor Michael Lyngstrøm, revisionsfirmaet og bestyrelsen bekræfter vores 
opgørelse overfor grundejerforeningens medlemmer er der slet ingen reel økonomisk grund til at 
opkræve nye kontingentmidler. De frie midler kunne anvendes til for eksempel køb af beboerhus Klub 
Albert. Men bestyrelsen vil åbenbart hellere fortsætte med at opkræve og bruge endnu flere penge?    
Medlemmerne skal altid have adgang til de oplysninger der fremkommer på selve 
generalforsamlingen. Uanset om man faktisk var til stede eller var forhindret. Specifikation af 
overtagelsesudgifterne for klub Albert, første års forventede udgifter til nødvendige reparationer på 
106.000 kr. og indvendige ændringer til 285.000 kr. har bestyrelsen nu lovet os kommer til 
medlemmernes kendskab. Vi har foreslået disse papirer bliver offentliggjort på hjemmesiden under fx 
beboerhus. Formanden skriver den 1. juli til os, ”at det bliver lagt på vores hjemmeside sammen med 
andet materiale vedr. Klub Albert, når jeg har fundet det, der skal med.” Nu afventer vi som 
medlemmer offentliggørelsen.  
 
med venlig hilsen 
 
Fin Hansen, Humlehusene 70 
Eli Diamant, Humlehusene 68 
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Lån haveredskaber af din nabo 

- eller af Agenda Centeret… 
 

Bøger, musik, spil og film låner vi på biblioteket. Men hvorfor ikke låne andre ting, som 

vi kun bruger en gang i mellem? Haveredskaber for eksempel. 

Det er altid nemmere at låne af naboerne, hvis man selv tilbyder noget. Så vil du være 

med på lånebølgen, kan du begynde med at fortælle naboer, hvad du selv låner ud. Eller 

du kan opsætte en seddel et sted, hvor der kommer mange naboer forbi. I Agenda 

Centeret udlåner vi f.eks. en batteridreven hækkeklipper, en græstrimmer og en 

motorsav. Vi har valgt at udlåne batteridrevne haveredskaber, fordi de forurener og 

støjer mindre end benzindrevne. 

Det er gratis at låne haveredskaber af Agenda Centeret. Ring på tlf.: 43622015 eller 

skriv til madsen@agendacenter.dk, hvis du er interesseret. 

Hækkeklipper 
Hækkeklipperen er uundværlig for de fleste haveejere, men til gengæld skal den 

sjældent bruges mere end et par gange årligt. Derfor er det bedre at låne end at købe. 

Agenda Centerets batteridrevne hække-klipper 

kan klippe i op til en time på en opladning. 

Græstrimmer 

Græstrimmeren er perfekt til 

beskæring af kanter langs bede og steder, hvor det er vanskeligt at 

komme til med en plæneklipper. Græstrimmeren er batteridrevet og 

kan rydde op til 1000 meter på en enkelt opladning! 

Motorsav 

Den lille motorsav er utrolig kraftfuld af sin størrelse. Den skærer 

sig igennem selv tykke stammer, og kan på en opladning save sig 

igennem 60 grene á 8 centimeter. Samtidig støjer og vejer den 

mindre end en traditionel benzindrevet motorsav. 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

mailto:madsen@agendacenter.dk
http://www.agendacenter.dk/
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Nyt fra Brugergruppen – juni 2014 
 

* Lavtemperatur fjernvarme – Fremtidens fjernvarme! 

* Grønt regnskab – Brug det! 

 

Lavtemperatur fjernvarme – Fremtidens fjernvarme! 

(Energi)renoveringen af Albertslund er i fuld gang, og inden for bare 10 år vil en meget 

stor del af byens boliger, kommunale ejendomme og erhvervsbygninger derfor ikke 

længere have det samme behov for varme – ganske enkelt fordi de vil være bedre 

isoleret. Når der ikke skal bruges så meget varme, kan vi nøjes med en lavere temperatur 

i fjernvarmerørene – dvs. lavtemperatur fjernvarme. I stedet for 80-100 grader kan vi 

nøjes med omkring 60 grader. 

Det lyder måske ikke af så meget, men det giver nogle helt nye muligheder for 

energibesparelser. F.eks. mister vi i dag 15 % af al varmen undervejs i rørene fra 

fjernvarmeværket til bygningerne. Det ledningstab vil kunne mere end halveres ved 

lavtemperaturfjernvarme. Samtidig vil det give mulighed for at udnytte varmen i 

returvandet (fra bygningerne til fjernvarmeværket) ved at koble varmepumper på, der 

drives af vedvarende energi. Miljømæssigt og økonomisk giver lavtemperatur fjernvarme 

således helt nye muligheder. 

Men omvendt er det ikke noget vi kan gøre fra den ene dag til den anden. En tidshorisont 

kunne være f.eks. 15 år. Så skal bygningerne kunne klare sig med 60 grader varmt vand – 

enten ved efterisolering, større radiatorer eller varmepumper. 

Både Askebo og Stensmosevej har lavtemperatur fjernvarme i dag. Rækkehusene og 

gårdhusene i Syd og Vest er på vej. Så lavtemperatur fjernvarme er allerede en del af 

virkelighed i Albertslund, men hvordan sikrer vi os, at ingen bliver Sorteper. At alle får 

tilstrækkelig varme både før, under og efter hele omstillingsprocessen til lavtemperatur 

fjernvarme? Det vil varmeværket nu arbejde videre med og forelægge Brugergruppen på 

et senere møde. 

 

Grønt regnskab – Brug det! 

Kommunens Grønne Regnskab 2013 er nu lagt ud på hjemmesiden 

http://groentregnskab.albertslund.dk/ Her kan du ikke bare se det samlede forbrug i 

kommunen, men også hvad gennemsnitsforbruget er i hvert enkelt boligområde pr. 

husstand og pr. person. Det Grønne Regnskab er således et unikt redskab til at se, hvor 

man selv ligger forbrugsmæssigt. Så brug det! Find din årsafregning frem, klik ind på det 

Grønne Regnskab og sammenlign dig med naboerne.  

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://groentregnskab.albertslund.dk/


 
Annoncer 

 
10 

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 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 15. 
august 

Der vil være 
fælles transport 

Guidet tur til 
Roskilde 
Domkirke og 
Kloster 

Lørdag 
20. 
september 

08:45 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: 

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


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 


