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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. NOVEMBER 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
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Gratis termografering 
 
Vi har modtaget nedenstående fra Agendacentret og opfordrer jer til at benytte jer af 
tilbuddet: 
 

Kære husejer 
 
Sidste vinter oplevede vi stor efterspørgsel på vores tilbud om gratis termografering af 
ejerboliger. I år gentager vi succesen og tilbyder at komme på besøg med vores 
avancerede varmefølsomme termografi-kamera. Termografering kan være med til at 
afsløre kuldebroer og utætheder. Det er et hjælpemiddel, der kan vise, hvor varmen siver 
ud, og dermed hvor der kan sættes ind i forhold til at spare på varmen. 
 
Sammen med termograferingen fortæller vi om mulighederne for at få tilskud og 
energirådgivning. Vi kan også fortælle, hvordan andre har grebet den høje varmeregning 
an. Dog er vi hverken byggerådgivere, ingeniører eller teknikere, men besøget vil kunne 
give et første hint om, hvor der kan sættes ind i forhold til at mindske varmeregningen, få 
bedre indeklima og sænke forbruget af fossil energi. Udover varmebesparelser kan vi også 
give råd om strømbesparelser og vandbesparelser. 
 
Vil du have besøg, så kontakt Zacharias Madsen på tlf.: 43622015 eller 
madsen@agendacenter.dk for at aftale et tidspunkt. 
 
Vi begynder termograferingen d. 4. november, hvis eller vinteren er kommet. Det skal 
nemlig være koldt udendørs for at termograferingen kan afsløre, hvor varmen trænger ud. 
 
Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
”For et bæredygtigt Albertslund!” 

 

Endnu et svar til Fin Hansen og Eli Diamant 
 
Bestyrelsen syntes, det er ærgerligt, at vi skal bruge tid på at retfærdiggøre regnskaber og 
budgetter, der hvert år er vedtaget med et overvældende flertal.   
 
Det er korrekt og bevidst, at foreningen har en robust økonomi, der kan sikre os mod 
uforudset udgifter. Vi råder over store arealer, der skal vedligeholdes og passes uanset, 
hvordan vejret og/eller regnvandskloakkerne arter sig. Vi har enkelte år haft store uforudsete 
udgifter på specielt regnvandskloakkerne, noget der ganske sikkert vil ske igen. Det har 
været bestyrelsens valg at fremlægge budgetter, der fastholder, at vi kan fortsætte med en 
robust økonomi bl.a. ved en indeksregulering af vores kontingent. 
 
Den differens i den frie formue, som Fin og Eli skriver om, udgøres ikke af’ skjulte’ formål, 
men kan bl.a. findes i regnskaberne som ekstraordinært vedligehold på kr. 100.000 i Lunden 
i 2008 og afskrivninger af vores varelager af ting til vedligehold af 1.salsvinduer, anoder, 
stophanefedt mm. i 2010 på ca. kr. 18000. Herudover blev der foretaget ændringer i 
regnskabsmåden at indregne ’de låste’ henlæggelser, så de ikke indgik i driftsregnskabet fra 
og med 2011. Dette har Fin og Eli korrekt medtaget for 2010, men ikke for 2009. For 2009 
drejer det sig om kr. 147000, der fejlagtigt indgår på indtægtssiden.  
 

mailto:madsen@agendacenter.dk
http://www.agendacenter.dk/
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Nedenfor i tabel 2 angiver bestyrelsen hvordan Fin og Elis tabel burde have set ud hvis de 
konsekvent havde anvendt den viden de har gjort brug af for at opstille deres tabel 1.  
 
 

Tabel 2 
Indtægter 

i alt 
Udgifter i 

alt 
Resultat Beholdning 

Hensat udgang af foreningsår 2006 
   

403.062 

Hensat udgang af foreningsår 2007 1.120.547 1.108.294 12.253 415.315 

Hensat udgang af foreningsår 2008 1.112.730 1.168.239 -55.509 359.806 

Hensat udgang af foreningsår 2009 1.237.742 1.285.559 -47.817 311.989 

Hensat udgang af foreningsår 2010 1.485.717 1.201.161 284.556 596.545 

Hensat udgang af foreningsår 2011 1.501.755 1.401.222 100.533 697.078 

Hensat udgang af foreningsår 2012 1.535.001 1.508.662 26.339 723.417 

Hensat udgang af foreningsår 2013 1.553.604 1.549.428 4.176 727.593 

Hensat udgang af foreningsår 2014 1.592.293 1.390.987 201.306 928.899 

 
 
Der er således ikke nogen differens, som bestyrelsen ’i hemmelighed’ har tiltænkt til særlige 
formål. Det er uanstændigt at antyde sådant mod bestyrelsen bare fordi, man blev nedstemt 
på den seneste generalforsamling på et forslag vedrørende henlæggelser. 
 
Det er forstemmende at Fin og Eli ikke husker at foreningen har eksisteret i over 40 år og 
gennem alle disse år har brugt at henlægge et driftsoverskud eller trække på tidligere henlagt 
driftsoverskud afhængig af udkomme af de enkelte års regnskab.  
 
Bestyrelsen har fremlagt en model for en kontant betaling af en overtagelse og etablering af 
Klub Albert fra kommunen som fælleshus, der vil sikre at foreningen kan beholde sin likvide 
kapacitet. Hvordan bestyrelsen ender med at foreslå tilbagebetalingen for Klub Albert vil 
være et punkt på næste ordinære generalforsamling. 
 
For en god ordens skyld:  Bestyrelsen forstår ikke hvorfor bestyrelsens redelighed skal 
beklikkes, hvis Fin og Eli går efter ”bolden” (læs: nedsættelse af kontingentet) og ikke 
”manden”. 
 
Bestyrelsen arbejder alene for at gøre vores forening attraktiv både at bo i og flytte til, når 
nogle medlemmer af egne grunde ønsker at sælge deres ejendom. Igen, vi bruger ikke af 
hensatte midler til andet, end hvad vi mener ligger inden for vores mandat. Vi har fuldt åbne 
regnskaber, som det jo også fremgår af, at Fin og Eli har adgang til at opstille deres eget 
fejltolkede syn på status af henlæggelserne fra driftsresultaterne for årene 2007 – 2014. 
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Beskæring, genplantning og fliser 
 
Bestyrelsen har sammen med gartner Walther Jensen prioriteret jeres ønsker og besluttet 
følgende: 
 
 

Hvem Hus 

Generelt sættes nye træer når japanske 
kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 
trives dårligt omplantes. 
Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. 
 F

lis
e

r 

B
e

s
k
æ

ri
n

g
 

Omfang 

Humlehusene 

Steen H2 
Beskære ned det røde mirabelle og Fjerne 
selvsåede kirsebær, tjørn og ahorn .m.v. 

  x OK 

Svend H6 Frostsprængte fliser     2 fliser 

Åsa H16 
For H16: Vil gerne have tyndet ud i buskadset 
mod Trippendalsstien, det ødelægger hendes 
hæk. 

  x OK 

Lene Jul H18 

Den store rosenbusk ud for vores hæk  
bagest på fællesarealet ønskes beskåret 
kraftigt. 
Andre buske har fundet fodfæste i rosen, så 
dem ønsker vi også fjernet 

x x 
Beskære rosen, 
fjerne resten og 
udskift 4 fliser 

Jørgen 
Jensen 

H54 Humlehusene 54 8 fliser x   OK 

Martin 
Bay 
Olsen 

H64 
Række 66-56 i Humlehusene. Der er ved 
gennemgang af rækkens fliser, konstateret at 
30 fliser er beskadiget.  

x   
Omlægning 9 m2 
og udskiftning af ca. 
30 fliser 

Ole 
Henning
sen 

H94 

Den lille sti mellem H94 og H76 frem til 
Snebærstien. Den har et knæk på vejen, der 
gør det umuligt at se, om der kommer nogen i 
den modsatte retning 

  x 

OK - forsythia og 2 
andre beskæres 
kraftigt og 2 store 
buske fjernes, 
græssåning 

Tina 
H10
0 

Vi har beskadigede fliser ud for vores hus til 
udbedring i efteråret + evt hele rækken. 

x   4 fliser udskiftes 

Susanne 
og Kim 

H10
2 

Udgået syrentræ øst for H 102 mod Tværstien 
fjernes. Vi ser gerne at der plantes et nyt. 
Fyrretræ øst for H 102 ved Tværstien bag H 
104 fældes. 
Træ ud for det syd-østlige hjørne af H 102 ud 
mod Tværstien beskæres i højden. Dette er et 
smukt træ, som vi gerne ser bevaret, og 
foreslår derfor, at det udtyndes, kombineret 
med beskæring i højden. 
    Volden syd for vor have samt træerne i 
Lunden. Det der en gang fremstod som et 
meget højt og smukt solitaire træ er nu blevet 
til en massiv grøn mur, bestående af mange 

x x 

Udgået syren øst 
for H102 mod 
Tværstien fjernes, 
og beskæring af 
øvrig bevoksning. 
 
Plantning af 1 stk. 
Syringa vulgaris, 
busk 
 
Fældning af 2 stk. 
popler, 1 stk. ask, 1 
stk. løn samt  
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træer i stor højde. Dette giver skygge i vores 
have en meget stor del af dagen, specielt når 
vi er uden for højsommeren. Vi foreslår, at der 
tyndes ud i disse træer, samt at der laves en 
mere langsigtet plan for beskæring samt 
genplantning af dette område.   

rodfræsning og 
græssåning i 
Lunden. 
 
Kondisti / Cross-
bane sidebeskæres 

Susanne 
og Kim 

H10
2 

Frostskadede fliser, 3 stk, samt et par 
knækkede fliser udskiftes på fortovet ud for H 
102 

x   5 fliser skiftes. 

Lis og 
Erik 
Josephs
en 

H11
0 

1. Kraftig beskæring af syrener på østsiden.  
2. fjernelse af "vilde" buske mod syd ved 
birketræet. 
3. Beskæring af syrener omkring birketræet, 
så birkekviste frit kan duve for vinden. 
Carporte nr. 16-21.: (ejer af nr. 25) 
1. Ildtorn buske beskæres så der bliver en fri 
"sti" op mod den nordlige carport væg, der 
gør det muligt at rense tagrender. (jeg er villig 
til at rense, og har gjort det med besvær 
sidste år!). 

  x 

Kraftig beskæring 
af syrener på øst- 
og sydsiden. 
Fjernelse af vilde 
selvsåede buske 
mod syd ved 
birketræet.     
Kraftig beskæring 
af syrener omkring 
birketræet.  

Lis og 
Erik 
Josephs
en 

H11
0 

1. 4 stk. knækkede fliser. 
2. 14 stk. forvitrede fliser. 
3. 21 stk. nedsunkne fliser op til kantsten. 
4. Andre fliser er ude af niveau , der især 
besværliggør snerydning. 

x   
Udgår - ikke 
prioriteret. 

Max 
Anderse
n 

H11
8 

Opretning af fliser og frostsprængning x   
Udgår - ikke 
prioriteret. 

Degnehusene 

Henning 
og Jytte 

D13 

Vi vil gerne have beskåret de 2 træer der står 
på gangarealet ved D 11, de er ved at gro ind 
i lysstanderen og dækker for lyset 
Samtidig ville det være dejligt, at 
beplantningen foran vores 
parkeringspladserne bliver nedlagt, de ridser 
vores biler og agern falder ligeledes ned på 
dem, med bugler til følge (hvem betaler disse) 
samtidig med at de går igennem brædderne til 
vores carporte.  

  x 

Lampe skæres fri 
og nedhængende 
grene fjernes på 2 
træer ved 
gangarealet ved 
D11 

Bjarne 
og 
Gunhild  
Christen
sen 

D45 

Fældet det træ, som står for enden af vores 
have på friarealet ved D55. 
Endvidere ønsker vi de to kiresbærtræer der 
står ved vores have beskåret i toppen da de 
efterhåden tager al sol i vores have det meste 
af året. 

  x 

Fældning af 
kirsebær samt 
skævt træ, som står 
for enden af have 
på friarealet ved 
D55. 
 
Syg Malus ved 
skilt/overkørsel 
fældes. 
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? D51 
Vi ønsker kraftig beskæring og udtynding ( 
selvsået hyld) på volden bag D49 og D51. 

x   

Kraftig beskæring 
og udtynding af 
beplantning. 
Selvsåede hyld 
fjernes med rod på 
vold bag D49 og D 
51 

Peter & 
Mitzi 

D59 

Vi har et spørgsmål vedr. høje træer samt 
grene, der går ind over vores grund. 
De 2 træer der står ud mod stien får bare lov 
at gro, de bliver ikke klippet til, dvs at der nu 
stikker mange grene ind over vores grund, 
derfor ønskes disse klippet til ?? 
2 store træer for enden af haven ønskes 
beskåret/fældet.  
De store grantræer for enden af næste hus, 
de er unødvendigt høje Især for vores 
vedkommende. 
Er det ikke muligt, at få disse skåret gevaldigt 
ned, så det er kønne små træer der ikke 
generer beboerne ? 
Jeg har skrevet før om dette, men fik så 
buske under træer skåret væk, men det var jo 
ikke dem der genererede mest 

  x 

Inderste stamme på 
æbletræ fjernes og 
kraftig beskæring af 
tjørn mod haveside 
og cykelsti. 
Midterste tjørn i bed 
for ende af have 
fældes. 

Bettina 
Johanse
n 

D65 

Vil gerne have fældet de to grantræer som 
står tæt op af min gavl da det er til stor gene 
pga nedfald på udhus og sti. Endvidere vil jeg 
meget gerne have fældet det andet birketræ 
som står tæt op af min hæk og have. Det er 
også pga nedfald af grene flere gange om 
året inde i haven. Jeg bruger meget tid på at 
fjerne grene fra hæk og plæne hvert år 

  x 

Fældning af 3 store 
fyr mod gavl. 
Rodfræsning og 
græssåning. 
 
Levering og 
plantning af 2 stk. 
Malus hybr. 'Dir. 
Moerland' 8-10 cm. 
inkl. opbinding samt 
vandningsrør. 

Bestyrels
en 

D18 Dårlige fliser x   
Udskiftning af ca. 
15 fliser 

Marianne 
B. 
Drosthed
e 

D36 
Udbedring af vores fortov Degnehusene 36: 5 
stk. flækkede fliser til udskiftning og opretning 
af andre nedsunkne fliser. 

x   

Flytning af 
kampesten fra bed 
ud for H90. 
Sætning for enden 
af fortov. 

Mikkel 
og Nina 
P91 

D72 

Vi ønsker en beskæring af syrenerne udenfor 
vores baghave, ud til parkeringspladsen og 
D72. 
Der er flere der er gået ud og de er meget 
høje. Endvidere giver det ikke vores hæk 
gode odds. 
 
 
 
 

  x 
Beskære krat ved 
Lunden og P-plads. 
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Præstehusene 

Ivan 
Moth  

P5 

Angående sti for enden af Præstehusene 1-
13. Der ligger en enkel flise og vipper. Der er 
meget tilgroet fra buske som står på fælles 
areal. 

x   OK, se P13 

Kirsten 
Vandste
d  

P13 

Meget stort kirsebærtræ lige uden bag min 
hæk ud mod fællessti. Træets rod er nu så 
stor, at den "vælter" fliserne, så de løsnes og 
er farlige at gå på. 

x   
Omlægning af 4 
stk. fliser efter 
rodfræsning 

Kirsten 
Vandste
d  

P13 

Endvidere er grundejerforeningens hæk, som 
står lige under træet, en stor gene, da den 
ikke bliver klippet i løbet af foråret og 
sommeren. Det er til tider svært at manøvrere 
på ujævn sti, der blokeres af vildtvoksende 
hæk. 
Så mit ønske er, at både hæk og træ fjernes, 
og at der kommer ny beplantning. 

  x 

Fældning af 
kirsebær samt 
fjernelse af al 
beplantning ved 
P13 baghave. 
Rodfræsning   og 
græssåning 

Bestyrels
en 

P51 Nyt kirsebær, gået ud     Omplantes 

Michael 
og Eva 

P123 

De to træer for enden af vores hus 
(Præstehusene 123), ønskes fældet og 
eventuelt nye plantet. De er meget 
store, slår ind på vore endevæg og yderligere 
beskæring, hvor man nærmest 
fjerner siden ind mod huset, ser mere fjollet 
ud end kønt. 

  x 

Fældning af 2 stk. 
kirsebær ved gavl. 
Rodfræsning og 
græssåning. 
 
Plantning ud for 
skur af 1 stk. Malus 
hybr. 'Dir. Moerland' 
8-10 cm. inkl. 
opbinding samt 
vandningsrør 

  P16 Fliser udskiftes/rettes op x   
P14 - P16 rettes op 
ca. 60 fliser. 

Martin 
Bargholz 

P22 
Et træ som allerede har været fældet, men 
som nu har vokset sig stort igen. Det står ved 
min gavl og ødelægger min facade og tag. 

  x 

Fældning af ask 
ved gavl på 
græsareal. 
Rodfræsning og 
græssåning 

Rølling P28 

Ud mod Herstedøstervej, udfor nr.28 Et 
meget højt træ højt og det skygger for solen. 
I august smider det så blommerne, som så 
ligger og rådner på græsset og fliserne, ikke 
særligt kønt. 
Der er også en del døde træer og grene på 
hele det grønne vildnis fra Stensmosevej og 
et 
stykke af vejen langs Herstedøstervej. 
Udfor haven en smuk Syren, dog en stor død 
gren. Området trænger til at gåes efter. 
Sådan er det jo, når det ikke bliver passet. 
 
 

  x 

Bed ud for P28 
baghave beskæring 
og udtynding af bed 
og døde grene på 
syren fjernes. 
Mirabel ud for P28 
fældes 
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Hanne 
Petersen 

P44 

 
Udskiftning af defekte fliser ved 
Præstehusene 44.  
Det er værst og mest irriterende lige ved 
indgangen. Hvor det så også er til størst gene 
for post og renovation. 

x   OK ca. 7 fliser 

Anne 
Lindberg 

P50 
Der er flere knækkede hullede filser ud for 
P50 på indgangssiden, der samler sig vand 
flere steder. 

x   OK ca. 4 fliser 

Vibeke 
og Finn 

P112 
En god håndfuld fliser er hårdt medtaget 
(knækkede) på fortorvet ud til P-pladsen foran 
Præstehusene 112. 

x   OK ca. 5 fliser 

Ulla 
Mikkelse
n 

P122 

Genopretning af fliserrækken ud for P 122. To 
af fliserne er knækkede og på to er 
henholdsvis et hjørne og en kant gået i 
stykker. 

x   
OK ca. 5 fliser 
udskiftes og 20 
omlægges 

Tage 
Bauer 

P129 
Fliser ud for haven ved P 129 mod stikvejen 
er sunket og nærmest ‘livstruende’  

x   
OK ca. 10 fliser 
mod stikvej 

Bestyrels
en 

P22 
Gennemgang af beplantning for 5 døde træer 
samt store toptørre buske. De toptørre buske 
beskæres, så det er hele grene, der fjernes 

  x OK 

Gl. kabelkasser fjernes - i alt 20 stk. 

    H 118 forstærker mod fortov     OK 

 
  H 112 ved hæk på vestside     OK 

    H 18 ved gavl     OK 

    H 38 ved gavl     OK 

    D 15 ved gavl     OK 

    D 34 forstærker ved skur nord     OK 

    D 64 ved gavl vest     OK 

    D 101 ved gavl     OK 

    D 55 ved gavl syd     OK 

    D 77 ved gavl syd     OK 

    D 31 ved gavl     OK 

    P 23 ved gavl     OK 

    P 66 forstærker ved skur nord     OK 

    P 38 ved gavl     OK 

    P 18 ved skur vest     OK 

    P 110 ved gavl     OK 

    P 51 ved gavl     OK 

    P 123 forstærker ved skur nord     OK 

    P 60 fordeler ved hæk vest     OK 

    P 111 i krat vest for hæk     OK 
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Til grundejerforeningen 
formand Svend Tanke Nielsen 
 
 

Demokrati fordrer åbenhed og indsigt om foreningen 
 
I medlemsbladet nr. 7 august 2014 beskrev vi at gennemgang af årsregnskaberne viste et 
driftsoverskud på 791.201 kr.  Dette tal fremgår af vores sammendrag af årsrapporter (se 
tabel 1), som ikke medtager den besluttede henlæggelse til vedligeholdelsesmæssige 
totalløsninger.  

 
Når foreningen har en disponibel frie formue på 
791.201 kr. fra mange års overskud på driften, har vi 
altså løbende betalt mere end nødvendigt. Vi har en 
meget robust økonomi, som sagtens kan tåle 
eventuelle driftsunderskud. Vi kan derfor heller ikke 
se, hvorfor det skulle være nødvendigt gennem 
mange år i træk at hæve kontingentet med næsten 
30.000 kr. årligt. 
Bestyrelsen svarer ikke på disse forhold i nr. 8 sep-
tember 2014 af medlemsbladet. Bestyrelsen 

bekræfter alene, at henlæggelserne for årene 2008-2014 ifølge regnskabet udgør 1.176.000 
kr. nøjagtigt svarende til det opkrævede henlæggelsesbeløb. Bestyrelsen svarer ikke direkte 
på spørgsmålet, hvorfor dette henlæggelsesbeløb ikke figurer særskilt og adskilt fra de 
øvrige overskud i foreningen. Vi må ikke selv læse om det i revisionens protokollat, selvom 
revisionen betales af os selv.    
Den seneste opgørelse af grundejerforeningens samlede formue i årsregnskabet udviser 
præcis 2.104.908 kr.  Når vi fratrækker 1.176.000 kr. øremærket alene til henlæggelser til 
vedligeholdelsesmæssige totalløsninger, er der et nettoformuebeløb på i alt 928.908 kr. 
Bestyrelsen bedes forklare differencen på 137.707 kr. (928.908 kr. fratrukket 791.201 kr.).  
Hvad er disse frie midler tiltænkt.   
Et så stort overskud kunne ”betales” tilbage til medlemmerne. Til illustration kan alle se at 
den frie formue er stor nok til, at foreningen ville kunne købe projekt Klub Albert kontant i 
stedet for at blive afdraget over 20 år med renters rente.   
Vi håber på nogle præcise og fyldestgørende svar bringes i oktober nummer af 
medlemsbladet. Vi har sendt vores indlæg betids nok til det kan nås.   
Afsluttende skal vi hilse med tilfredshed, at bestyrelsen nu har lagt diverse materialer og 
fotos om projekt beboerhus på vores hjemmeside. Det ville have været godt, både 
demokratisk og informativt, hvis hjemmesiden løbende var blevet anvendt. Meget gerne før 
en generalforsamling.   
 
For god ordens skyld understreges, at vi ikke går efter ”manden”, men bolden.  
 
 
med venlig hilsen 
Fin Hansen, Humlehusene 70 
Eli Diamant, Humlehusene 68 
Den 19. september 2014 
  

Tabel 
1 

Indtægter i 
alt 

Udgifter i 
alt 

Resultat 

2007 1.120.547 1.108.294 12.253 
2008 1.112.730 1.068.239 44.491 
2009 1.384.742 1.285.559 99.183 
2010 1.485.717 1.182.797 302.920 
2011 1.501.755 1.401.222 100.533 
2012 1.535.001 1.508.662 26.339 
2013 1.553.604 1.549.428 4.176 
2014 1.592.293 1.390.987 201.306 
I alt 11.286.389 10.495.188 791.201 
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”For et bæredygtigt Albertslund” 
 

Nyhedsbrev 

No. 74                                                          September 2014 

 

 

Det lykkelige Albertslund. Vi har nu nået 500 besvarelser i den store spørgeskemaundersøgelse om 

sammenhængen mellem trivsel og bæredygtighed. Det synes vi selv, er lidt imponerende, at så mange har 

taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, der jo ikke 

hører til de mindste. Undersøgelsen foregår i samarbejde 

med Aarhus Universitet, og hvis lykkeforskerne derfra 

får held med at finde nogle tydelige sammenhænge 

mellem trivsel og det at have en bæredygtig livsstil, så får 

vi andre et godt grundlag at arbejde videre på – for hvis 

man trives med at leve bæredygtigt, hvorfor så ikke 

efterspørge mere bæredygtighed!? I løbet af september, 

kan man fortsat besvare spørgeskemaet. Klik ind via 

www.agendacenter.dk                                                                                              

 

Nyt affaldssystem i Albertslund. I november skal  

Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke affaldsordninger boligområderne skal kunne vælge imellem her i 

byen. Forud for en sådan beslutning ligger der rigtig mange overvejelser, undersøgelser og beregninger. 

Hele den proces har kommunen bedt os om at hjælpe med. Det har været rimeligt omfattende, men nu kan 

vi snart se enden på det, og så glæder vi os til at hjælpe boligområderne med at vælge og indføre den 

løsning, der er bedst for dem.  

 

Og der er en klar stigning i interessen for affald. Det er ikke kun Brugergruppen og 

Kommunalbestyrelsen, der for tiden diskuterer affald. Rundt om i boligområderne er fokus på affald, 

sortering og håndtering også klart stigerne. I Agenda Centeret snakker vi med Hedemarken om en ny stor 

affaldskampagne. Vi skal i gang med en anden på DIK kollegiet. Nord har bedt os om et bud på en 

opgradering af deres affaldsordning – også til fremtiden krav. Galgebakkeforsøget, med fraktioner der 

samles, for så at blive skilt ad til genbrug på modtageanlægget, er i fuld gang. I Lange Eng er der især 

fokus på plast og den organiske fraktion. I Herstedvester blev forsøget med lokale miljøspots desværre ikke 

til noget, da tiden blev for knap. Men i Topperne er det hele skaktproblematikken, der spøger igen. Og så er 

der dem, der diskuterer, eller allerede har besluttet sig for nedgravede beholdere. Jo, der er gang i den på 

affaldsområdet – heldigvis!  

 

Styr på affaldet inde i huset – hvordan? Oven i har vi fået en ”lille hurtig opgave” for Miljøstyrelsen. De 

har gennemført nogle workshops med en masse kloge mennesker fra hele landet, om hvordan man kan 

indrette sig med affaldssortering i køkkenet. Det vil de nu gerne have afprøvet i praksis, og det har de bedt 

os om at gøre for dem. Så i tre forskellige boligområder, skal vi finde 3 forskellige familier og sammen 

med dem udvikle de i alt 9 forskellige løsninger. Vi har tre måneder til opgaven, der har et budget på kr. 

100.000. 

 

Lykkeforsker Simon Elsborg holder 

oplæg i Kommunalbestyrelsessalen 

 

http://www.agendacenter.dk/
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I Love Albertslund-dagen den 5. oktober. For anden gang inviterer vi på I Love Albertslund-dag. Den 

handler om, at være med til at forskønne byen. Om formiddagen kan man samle affald, plante blomster, 

fjerne ukrudt, beskære træer, feje, male eller reparere i sit eget boligområde. Kl. 13 mødes alle, der har 

været med, på Birkelundgård, 

 

hvor vi inviterer på underholdning, mad, drikke og 

udfordrende konkurrencer :o) 

Sidste år deltog mere end 160 beboere fra 14 

forskellige boligområder i I Love Albertslund-dagen. 

Bor du i et område, hvor der ikke bliver lavet en 

fælles indsats, er du alligevel meget velkommen til at 

deltage på egen hånd – eller endnu bedre, prøve at 

samle en gruppe, der vil være med. Du kan enten 

tilmelde dig/jer på tlf. 43 62 20 15, på mail: 

landon@agendacenter.dk, eller i Agendacentret, 

Kanalens Kvarter 32. 

 

Byttemarked på Birkelundgaard den 26. okt. 

I oktober har vi også det store byttemarked, med 

mulighed for at finde alt man lige står og mangler – 

plus lidt mere. Tag det med hjemmefra, du ikke har 

brug for mere, men som stadig har en brugsværdi, og 

find så noget andet at gå hjem med. Byttemarkedet er 

delt op i afdelinger, og i år vil der være en særlig stor 

tøjafdeling. 

 

Bog-bytte-reol i Kanalen. Udenfor Agenda Centeret 

har vi opsat en bogreol til bytte-bøger.  

Bogreolen har døgnåbent, og er blevet taget rigtig 

godt imod af læse- og byttelystne naboer og 

forbipasserende i øvrigt. Vi var selvfølgelig lidt 

spændt på, hvordan det ville gå, men nu har den stået 

sin prøve i en måned, uden problemer. Klassikere og 

gode nye bøger forsvinder naturligvis hurtigt, men til 

gengæld kommer mange af dem også tilbage igen. 

Jumbobøger og dameblade er der også god ”salg” i. 

Men ellers er det altid spændende at tjekke reolen, for 

man ved jo aldrig, hvad man lige støder på  

 

Følg med på www.agendacenter.dk Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og 

”Ugens Tanke”. Og vil du løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til 

albertslund@agendacenter.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 

 

mailto:landon@agendacenter.dk
http://www.agendacenter.dk/
mailto:albertslund@agendacenter.dk
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Nyt fra Brugergruppen – sep. 2014 
 

De to vigtigste punkter på brugergruppemødet i september var det nye affaldssystem og 

energisparepuljen.  

 

Nyt affaldssystem – vi skal alle sortere mere! 

Genbrugsprocenten fra husstandene skal hæves fra de nuværende 19% til 50%. Det 

kræver, at vi alle skal til at sortere mere fra til genbrug, og det kræver, at vi laver om på 

vores affaldssystem, så også metal, plast og ikke mindst bioaffald kommer med. 

Bioaffald eller madaffald udgør op mod 40 % af affaldet fra husholdningen, fordi det er 

vådt og derfor tungt. Det skal nu samles ind særskilt for at blive kørt til bioforgasning.  

Når det organiske er ude af restfraktionen, er der i parcelhusområderne kun brug for at 

få tømt hver 14. dag. Men det kræver nye beholdere i stedet for de nuværende stativer. 

Og det er lidt en udfordring. Tilsvarende i tæt-lav, række- og etageboliger. Flere 

fraktionen er lig med flere containere – og de skal være tæt på boligen f.eks. i 

affaldsøer. Det er ikke nok at have dem i boligområdets lokale Genbrugsplads. Men skal 

der så bare stilles flere minicontainere op, eller skal sorteringen foregå i nedgravede 

beholdere!? Og hvordan kan det i det hele taget klares, uden at affaldstaksterne kommer 

til at stige? 

Som udgangspunkt anbefaler Forvaltningen, at parcelhusene får 3 nye beholdere, der 

alle er opdelt i to rum. Altså med plads til 6 fraktioner (bio, metal, plast, papir, glas og 

rest). Samtidig anbefaler de parcelhusene at overveje, enten at opgive, eller i hvert fald 

at gøre haveaffaldsordningen og afhentningen af storskrald til en ringeordning, så 

affaldstaksten kan sættes ned. 

For alle andre boligområder anbefaler Forvaltningen nedgravede beholdere. Men det er 

op til boligområderne. Og det videre forløb er nu sådan, at Kommunalbestyrelsen skal 

træffe beslutning i november om, hvilke ordninger man skal kunne vælge imellem i 

Albertslund. Inden kommunalbestyrelsesmødet vil der være et stort Borgermøde (den 

25.9.), for alle interesserede, og et ekstraordinært Brugergruppemøde den 30.10., der så 

skal indstille til Kommunalbestyrelsen – herunder også hvornår boligområderne skal 

have det nye affaldssystem klar. 

 

Energisparepuljen. Siden 2008 har vi i Albertslund haft en energisparepulje, der støtter 

energibesparelser i Albertslund med kr. 1.000 pr. sparet MWh. Det betyder, at skifter 

man f.eks. vinduer i hele huset, og det vil give en årlig besparelse på 4 MWh, ja så kan 

man få kr. 4.000 i tilskud. Formålet er naturligvis at motivere til energirenoveringer – 

både blandt lejere, ejere og erhverv. Men det er også mange penge, der skal opkræves 

over varmetaksten, for at kunne finansiere tilskuddet. Ikke mindst de store renoveringer  
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i Syd, men også udskiftningen af vinduer i Topperne, har kostet mange penge. Derfor 

diskuterede Brugergruppen om tiden er inde til at nedsætte tilskuddet til kr. 500 pr. 

sparet MWh.  

For en sjælden gangs skyld deltes vandene i Brugergruppen. Derfor måtte spørgsmålet 

til afstemning. For at kunne fastholde tilskuddet på kr. 1.000 skulle der bevilliges 

yderligere 2,5 mill. kroner, med den konsekvens, at MWh-prisen vil stige med 12 

kroner. For forslaget stemte 13, imod stemte 9, mens 5 undlod. Brugergruppen indstiller 

derfor, at de kr. 1.000 fastholdes, men det er nu op til Kommunalbestyrelsen at træffe 

den endelige beslutning. Det sker i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015. 

   

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så 

kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

 
 
 

K Ø B   O G   S A L G 
 

 

4 stk. Alufælge med vinterdæk sælges 

Super flot sortlakeret fælg med en markant rød stribe, der fremhæver fælgens helt specielle 

og skarpe profil. 17 tommer. Monteret med vinterdæk fra Nokian Tyres, Black strike.  

 

Størrelse 225 / 45 R 17 (4 bolte). Der er minimum 2-3 sæsoner tilbage på dækket. Passer til 

fx Citröen C 5. Ialt førpris 7800 kr. Sælges nu for 1800 kr. 

Henvendelse til Fin på tlf. 5119 8388 

  

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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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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Agenda Centerets vand-mareridt 
 

Et af Agenda Centerets fokusområder er at sænke vandforbruget i Albertslund.  En af 

måderne at gøre det på er at give vandspareråd. Et af rådene lyder: ”Hold godt øje med 

om toilettet løber.” I Agenda Centeret forsøger vi selvfølgelig at efterleve vores egne 

råd. Alligevel gik det galt en aften i september og 6.300 liter rent drikkevand endte med 

at blive sendt direkte i kloakken. 

 
En medarbejder havde skyllet ud i toilettet og var gået hjem. Desværre havde knappen 

på toilettet satte sig fast, og det blev først opdaget næste morgen. Med bekymring blev 

vandmåleren aflæst: 6.300 liter vand var løbet igennem toilettet hen over natten – til en 

pris af 350 kroner! 

 

I Agenda Centeret er vi selvfølgelig ikke 

stolte af historien, men den er alligevel 

lærerig. Den viser nemlig, at selvom man er 

meget bevidst om sit vandforbrug, så kan det 

sagtens gå galt alligevel – og det kan gå galt 

for alle! 

 

Løber toilettet, så reager hurtigst muligt. 

Opstår der problemer med et løbende toilet, 

som du ikke umiddelbart kan løse, så kan du 

lukke for vandet (på ballofixen til toilettet) 

indtil problemet er løst af en VVS’er. Skyl 

kan i mellemtiden klares med en spand. 

 

Er du i tvivl om toilettet løber, så har vi lavet en film om, hvordan du kan tjekke det. 

Filmen findes her: www.youtube.com/agendacenteret 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

http://www.youtube.com/agendacenteret
http://www.agendacenter.dk/
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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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Kender du en virksomhed, som kunne ønske at 
få sin annonce i vores medlemsblad? 
 
- Så lad ham kontakte bladets redaktør. 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 

 
 

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

Besøg på 
Nordisk Film 

Søndag 2. 
november 

09:00 Væremøllen 
Til kasserer 
senest 23. 
oktober 

Der vil være transport 
til Glostrup Station 

Julekoncert 
med  
Kurt Ravn 

Torsdag 4. 
december 

16:00 Væremøllen 
Til kasserer 
senest 20. 
oktober 

Der vil være transport 
til Glostrup Station 

Kammerkor-
koncert 

Søndag 14. 
december 

15:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 7. 
december 

Der vil være 
fællestransport til 
Gladsaxe Kirke 

Kammerkor-
koncert 

Tirsdag 16. 
december 

18:30 Væremøllen 
Til formand 
senest 9. 
december 

Der vil være 
fællestransport til 
Kristkirken 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 
 

 
På med pilen 

 

På den årlige generalforsamling hos RVP motionisterne 
blev det vedtaget at sætte Petanque og Dart på 
programmet. 
 
Begrundelsen var kort og godt at gøre passive medlemmer 
til aktive medlemmer. 
 
Hele året har vi hver Søndag kl. 11.00 spillet petanque i 
lunden, og der har stort set været fremmøde hver gang. 
Vi mangler spillere fra Humlehusene og Præstehusene til 
at udfordre Degnehusene. Det kunne være dejligt hvis vi 
kunne få en lokal turnering op at stå her i bebyggelsen. 
  

Det vil jeg gerne være tovholder for, hvis bare der var folk som bakkede op om ideen og som 
mødte op. 
  
Nu er det så DARTEN´s tur til at stå sin prøve : Er du interesseret så mød op i Skuret ved 
Lunden mandag den 20. oktober kl. 20.00 hvor vi starter sæsonen. 
  
Næste dartaften er: 03. Nov. – 17. Nov. – 01. Dec. – 15. Dec.      Alle med start kl. 20.00 
  
Så kom og vær med, skiven er sat op, kasteafstanden er markeret, så nu er det bare op til os 
– vi ses

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 


