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Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Godt nytår. 
 Klub Albert. 
 Carporte. 
 Snerydningen. 
 Fastelavnsfest. 
 Affald. 
 Høring om ny affaldsordning. 
 Kloakarbejdet i Degnehusene. 
 

Indlæg: 
 
 Carport v. Degnehusene. 
 Referat af carport møde, 30/11-2014. 
 Fastelavn. 
 

Annoncer: 
 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 Rullestillads udlejes. 
 

Foreninger: 
 
 Kulturel forening tilbyder. 
 Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub. 

 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
normalt 11 gange om året i 295 
eksemplarer og omdeles til foreningens 
294 medlemmer. 

Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 

www.vejrmolle.dk 

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktionsmødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 26 82 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk 
 

Næste redaktionsmøde afholdes hos  
den faste redaktør, P 79  

mandag den 2. februar kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk
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BESTYRELSE 

Formand Svend Nielsen H 6 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com 

Kasserer Lona Skjørbæk P  79 43 63 02 25 lona@vejrmolle.dk 

Næstformand Steen Tystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

 Helle Bennedsen P  81 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk 

 Jesper Simonsen D 26 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk 

 Rikke M. Leland P  40 43 45 00 15 rikkematthai@leland.dk 

 Thomas Clausen H 12 23 31 91 34 thomasclausen@hotmail.com 

OPGAVEFORDELING 

ComX kontakt 
Ole Henningsen 

P 67, Tlf. 43 45 29 33 

Fællesarealer 

Snerydning 
Steen 

Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper 

Lunden Jesper, Jens, Helle Brugergruppe Ole 

SALG OG UDLÅN 

Jesper 

Simonsen 

D26                            

35 26 60 65 

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle 

og bræt til tapetsering af 1. sal over trappen. Weber 

rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. Leje 50 kr. for de 

første 3 dage (inkl. en pakke træflis til rygning) Derefter 

50 kr. pr. dag. Skal afleveres i rengjort stand, ellers intet 

depositum retur. 

Gertrud 

Nielsen 

H120                          

43 96 44 74 

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager er gratis. Filtre 

til udsugningsanlæg, 10 kr. pr stk., 3 stk. for 20 kr. 

Messing-omløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt 

med 3 omløbere, O-ringe og trykskiver, 100 kr.. Slutblik 

til 1. sals vinduers lukning, monteres i karm, 15 kr.  

Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr. sæt dækkende stue-

plansvinduer og døre. Tilhørende en-vejs skruer 20 kr. 

Peter Vedtofte 
D11                            

43 63 71 63 

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.  Leje 20 kr. 

for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr. dag.  Kan 

forudbestilles mod erlæggelse af depositum 

Ole 

Henningsen 

P67                            

43 45 29 33 

Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt op til 

taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67.  

Antenne-forstærkere udlånes til forsøg.  F-stik til "tredje 

udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt med det nye 

anlæg, men han har det stadig) 

Wattmeter/watttimemåler udlånes.  Fedtpatroner til 

smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis 

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:vejrmolle@gmail.com
mailto:bennedsen@comxnet.dk
mailto:simonsen@ruc.dk
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GODT NYTÅR 
 
Tak for året 2014 der er gået og det med varmerekord for årsgennemsnit i den tid, der er 
målt. Trods det milde decembervejr fik vi alligevel hvid jul i Røde Vejrmølle Parken, kun én 
dag forsinket, men det var så til gengæld en flot julemorgen d. 25. december og alle 
juledagene. 
 
Bestyrelsen håber I alle har haft en god jul og ønsker jer alle et godt Nytår 2015. 
 
 

KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen har selvfølgelig rettidigt givet foreningens bud på køb af Klub Albert. Vi har budt 
den pris vi mente, vi havde mandat til og som vi mente var acceptabel for foreningen, men 
kan desværre ikke give yderligere oplysninger om buddet før kommunen endelig har 
besluttet sig. 
 
Vi har dog fået en tilbagemelding fra ejendomsmægleren, der fra forvaltningen har fået at 
vide, at det er foreningens bud, der arbejdes videre med. Det var en positiv og glædelig 
meddelelse. Sagen skulle ifølge udbuddet være behandlet i økonomiudvalg og 
kommunalbestyrelsen inden udgang af januar 2015. Økonomiudvalgsmødet er desværre 
blevet flyttes til d. 3. februar og først derefter kommer salget for kommunalbestyrelsen. Det 
betyder, at en overtagelse tidligst kan ske med udgang af februar 2015. 
 
 

CARPORTE 
 
Som det fremgik af forrige nummer af vores blad, har der været ønsker om etablering af 
carporte på P-pladsen D2 – 48, hvor der ikke før har været carporte. Der har været afholdt et 
møde, hvor alle interesserede medlemmer fra D2 – 48 var inviteret. På mødet enedes man 
om at søge om tilladelse til at opføre en ny type carporte. Dette er med bestyrelsens 
’velsignelse’ sendt til kommunen. Carportene er af en mere moderne type og meget åbne, 
hvilket var et ankerpunkt i den enighed, der blev opnået på P-pladsen. 
 
Bliver projektet godkendt af kommunen, bliver der efter bestyrelsen mening ikke tale om, at 
det fremover bliver muligt at få opført den ny type carporte på nogen andre P-pladser, hvor vi 
allerede har eksisterende carporte. Bestyrelsen mener ikke de to type på nogen måde kan 
bringes i harmoni med hinanden, hvorfor vi der skal fortsætte med den eksisterende type. 
 
  

SNERYDNINGEN 
 
Med den hvide jul nåede der lige at komme gang i den service i 2014 på nær nogle saltninger 
tidligt i december. 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre jer til at hjælpe med at holde de små ramper fra 
parkeringsarealet til fortovet fri for snebunker, så handikappede, folk med barnevogne og 
cykler kan få nem adgang til fortovene. 
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FASTELAVNSFEST 
 
Bestyrelsen har fået positivt tilsagn fra de medlemmer der de seneste år har arrangeret 
Fastelavn i Lunden om at de vil gøre det igen søndag d. 15. februar. 
 
Skulle du have lyst til at være med, kan du melde dig til via denne mailadresse:  
 
 

john.lindgreen@gmail.com       eller 
 

svend.vejrmolle@gmail.com 
 

AFFALD 
 
Kommunen har på sin hjemmeside og i Albertslundposten angivet hvordan vi skulle få hentet 
affald hen over jul og nytår. I Røde Vejrmølle Parken var der ingen ændringer i affalds- og 
storskraldsafhentningen. Humlehusene fik hentet affald på de sædvanlige tirsdage og 
storskrald den sidste tirsdag i måneden altså d. 30. december. Præste- og Degnehusene 
tilsvarende men bare på de sædvanlige onsdage. Det er derfor uforklarligt hvorfor der 
allerede før julehøjtiden lægges privat affald ud på P-pladsen til storskrald, der først afhentes 
d. 30. eller 31. december. 
 
Hvorfor mener nogen, at det er rimeligt, at vi alle skal gå og se på en bunke skrald på 
parkeringspladsen. Det skal holdes på egen matrikel, og må først stilles frem dagen før 
storskrald afhentes og senest kl. 07 på afhentningsdagen. Når alt så oven i købet stilles i 
blandet forvirring, så storskraldsfolkene skal bruge lang tid på at sortere i affaldet, ender det 
selvfølgelig ofte med, at der er noget, der ikke bliver taget med som storskrald. Flere dage 
efter storskraldsdagen ligger der ofte stadig rester, som burde have været fjernet senest om 
aftenen på storskraldsdagen, uanset om man er uenig med storskraldsfolkene, om det skulle 
have været taget med. 
 
Nedenfor er et billede af affald sat ud i en stor bunke fra tirsdag d. 23. december på P-
pladsen H2 – 54. Allerede d. 24. december var bunken næsten fordoblet ift. billedet. Det skal 
siges, at der var tale om affald fra mere end ét hus, men når først én har sat noget frem, 
kommer der hurtigt mere til. Affaldet blev delvist afhentet d. 30. december, og der blev ikke 
ryddet op for det, der ikke blev fjernet før d. 4. januar, og da var det af medlemmer, der var 
blevet træt af at se på roderiet.. 
 
Det er ikke en brugbar undskyldning at man fx skulle på juleferie ej heller at man først kom 
hjem efter nytår endda måske først i weekenden efter nytår. Det er simpelt hen bare ikke i 
orden at opføre sig sådan overfor sine mange parkeringspladsnaboer. 

 

mailto:john.lindgreen@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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På kommunens hjemmeside kan I finde afhentningsplanen for 2015 via nedenstående link, 
hvor man også kan se, hvilke typer affald der hentes med de forskellige ordninger. Røde 
Vejrmølle Park har en kategori A-ordning for parcel-/rækkehuse 
 

http://albertslund.renoweb.dk/borger_affaldsplan.aspx 
 
Man skal vælge vej og husnummer fra de foruddefinerede lister ellers risikerer man at få en 
fejl om manglende adresse. 
 
Man kan tilmelde sig en sms-ordning, hvorved man via sms eller mail får besked om hvornår 
afhentning sker. 
 
Her gengives regler for storskrald fra kommunens hjemmeside under ’Regulativ for 
Husholdningsaffald: 
 
 

§ 23 Ordning for storskrald 
§ 23.1 Hvad er storskrald 
Storskrald er pap, metal og forskellige typer kasseret indbo og skal som minimum 
opdeles i følgende fraktioner: 
• pap (fx bølgepap, karton, paprør, æggebakker) 
• småt metal (fx metalemballage, dåser) 
• stort forbrændingsegnet affald (fx møbler, madrasser, gulvtæpper mv.) 
• småt forbrændingsegnet affald (fx flamingo, havehynder, bøger mv.) 
• stort elektronikaffald (fx fjernsyn, hårde hvidevarer mv.) 
• stort jern og metal (fx cykler, barnevognsstel etc.) 
Der medtages ikke sanitet, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, indbygget 
inventar (fx køkkenelementer), fliser, jord, sten og grus. 
 

§ 23.2 Hvem gælder ordningen for 
Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i områder tilmeldt renovationsordning 
A. 

 
§ 23.3 Beskrivelse af ordningen 
Affald omfattet af storskraldsordningen hentes ved den enkelte husstand. I forbindelse 
med indsamlingen stilles affaldet ved vejskel senest kl. 7 på afhentningsdagen, dog 
tidligst et døgn forinden. 
Småt forbrændingsegnet affald skal være emballeret i klare plastsække, så det tydeligt 
fremgår, hvilken type affald, der er tale om. 
Affaldet skal være let håndterbart for én mand. Vægten af de enkelte enheder må ikke 
overstige 20 kg. Dog er møbler, hårde hvidevarer og lignende undtaget fra 
vægtbegrænsningen. Kun affald som er sorteret, tages med i forbindelse med 
storskraldsafhentningen. 
 

§ 23.4 Afhentning af storskrald 
Kommunalbestyrelsen fastsætter frekvens for afhentning af storskrald. 
Storskrald afhentes ved kommunalbestyrelsens foranstaltning ved husstandens vejskel 

 
 

 
 

http://albertslund.renoweb.dk/borger_affaldsplan.aspx
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HØRING OM NY AFFALDSORDNING 
 
Bestyrelsen agter at indgive høringssvar, der vil anbefale at Røde Vejrmølle Park beholder 
en ordning, der svarer til, hvad vi har i dag, men måske med sortering i flere affaldstyper. 
Bestyrelsen syntes fortsat at afhentning af restaffald (læs måske: ikke-komposterbart 
husholdningsaffald) skal ske hver uge, da tanken om lugten fra rådnende affald i vores 
forgård er meget kedelig. 
 
Bestyrelsen kan heller ikke forstå meningen med at foreslå, at alle skulle være ansvarlige for 
at bringe storskrald mm. til genbrugspladsen. Alle har ikke bil, og sikken trængsel på 
genbrugspladsen det ville give og et komplet unødigt brændstofforbrug. 
 
 

KLOAKARBEJDET  I DEGNEHUSENE 
 
Det er et større projekt foreningen her er kommet ud i pga. rødder i regnvandskloakken. Det 
drejer sig både om en række af vores ledningsstykker og dele af hovedledningerne. De 
sidste er HOFORs ansvar og de har lovet at rodskære og vurdere hovedledninger, som 
minimum de der er involveret i vores akutte problem. Vores del af arbejdet betyder en ganske 
væsentlig overskridelse af budgettet for kloakker, hvilket vi dækker med dele af de hensatte 
midler, der ikke er på forhånd er dedikeret til brug via generalforsamlingen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Indlæg 

 
8 

 
Carport v. Degnehusene (2) 
 
Kære Nabo 
 
Vi er nu nogle naboer der har talt sammen og vi foreslår, at alle der er interesserede mødes: 
 
- Søndag den 30. november kl. 12 på vores parkeringsplads 
 
Vi er interesserede i en moderne type carport som er åben og lys og som ikke skæmmer vores 
parkeringsplads.  
 
Vi har fået tilbud på en carport af den type som billederne viser: 
 

 Den er meget nem at vedligeholde. 

 Der er 15 års garanti.  

 Den er større og nemmere at parkere i.  

 Den er lys og åben så man stadig har frit udsyn over hele parkeringspladsen. 

 Se evt. carporte.dk. 
 
Prisen vil være ca. 25.000 kr./stk. (dvs. pr. parkeringsplads) inkl. moms og tilslutning til 
regnvandsbrønd. 
 
Vi ses på søndag. 
 
Hilsen Jesper (D26) og Martin (D30) 
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Referat af carport møde, 30/11-2014 
 
Til orientering er her et referat at mødet om carporte ved Degnehusene D2-D48 afholdt søndag den 
30. november 2014.  
Referent: Jesper/D26. 
 
Mødet var indkaldt af D26 og D30 som forinden havde udsendt to oplæg om Carport ved 
Degnehusene samt tegninger over forslag til placering og konstruktion (Tegning fra Dansk Stål og 
Design Aps). 
 
Mødet startede kl. 12 på parkeringspladsen hvor følgende huse var repræsenteret: D8, D12, D14, 
D18, D20, D26, D30, D36, D44 og D46 (dvs. 11 ud af i alt 24 inviterede Degnehuse mødte op). 
 
Jesper/D26 forklarede, at initiativet oprindelig var taget, idet han overvejer at købe en el-bil, og at en 
el-bil kræver overdækket parkeringsplads til el-ladestationen. Jesper havde efterfølgende opdaget, at 
der tidligere (i 1988) havde været en meget ophedet debat i RVP om etablering af carporte: Dengang 
blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, rundsendt skrivelser fra både ja-tilhængere (”Ja 
til carporte – hva’ ellers?”) og nej-tilhængere (”Har du penge så kan du få!”). Carportene blev vedtaget 
på en ekstraordinær generalforsamling efter ”en livlig debat” med stemmerne 240 for og 226 imod. 
RVP var altså delt i to lejre for og imod – og der har været mange følelser involveret i sagen. 
 
Det nuværende forslag til carporte blev kort diskuteret. Det blev pointeret, at der foreslås moderne 
åbne og lyse carporte som ikke skæmmer parkeringspladsen, hvor man stadig kan overskue hele 
pladsen og se til alle naboer, og som ikke forhindrer, at parkeringspladsen kan vedblive at blive brugt 
som legeplads (cykler, skateboards, rulleskøjter mv.). 
 
Det blev fastslået, at man har ret til en carport, men at den type der er foreslået kræver en 
byggetilladelse fra kommunen. Det blev nævnt at det også kunne kræve en dispensation fra 
lokalplanen. Lokalplanen siger om carporte: 
 

§7 stk. 17: Indenfor område B’s fælles parkeringsarealer må der på de enkelte 
parkeringspladser opføres carporte til brug for områdets beboere. Carporte skal opføres efter 
en samlet plan, som skal være godkendt af kommunalbestyrelsen. 
§8 stk. 4: Udhuse, overdækninger, carporte og havestuer må kun udføres af fuldkantede 
træmaterialer. 
§8. stk. 12: Carporte skal fremtræde med en ufarvet træbeskyttelse *1.  
Mødet på parkeringspladsen endte med at afklare, at 4-6 Degnehuse pt. ønsker carport. 

 
Herefter fortsatte de interesserede (D20, D26, D30 og D46) mødet hos Martin/D30 hvor de aftalte 
følgende: 
 

 Vi er pt. 4-6 interesserede beboere, så vi planlægger at opføre 2-3 af de foreslåede 
dobbeltcarporte placeret på nordsiden af parkeringspladsen, dvs. ud for gavlen af D26. 

 Nye interesserede beboere er selvfølgelig meget velkomne: Kontakt Martin/D30 eller 
Jesper/D26. 

 Placeringen tilstræbes at give 3-4 frie pladser mod rækken D18-24 (jf. tidligere omdelt tegning: 
Forslag til placering). 

 Martin/D30 undersøger behov for byggetilladelse/dispensation med kommunen. 

 Jesper/D26 undersøger muligheder for at trække strøm til en eller flere el-bil ladestandere. 
 

Carportene skal have ført tagrender til regnvandsbrønd. Der er modtaget tilbud om tilslutning til 
regnvandsbrønd på kr. 11.500 inkl. moms. 2-3 dobbeltcarporte vil have 3-4 afløb til denne tilslutning, 
som kan graves ned i kanten af bedet midt på parkeringspladsen (dette er ikke medtaget i omtalte 
tilbud). 
Der er afgivet tilbud på opførelse af 3 dobbeltcarporte på i alt 135.000 inkl. moms (men ekskl. 
tagrender ført til regnvandsbrønd). 

                                            
*1 Denne bestemmelse overtrædes af alle eksisterende carporte, som er malet med grøn træbeskyttelse. 
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Fastelavn 
 

Alle med interesse i og forslag til afholdelse af fastelavn i RVP inviteres til 
planlægningsmøde: 
 

lørdag d. 24. januar kl 14 i Degnehusene 56. 
 
Fastelavnsudvalget består foreløbigt af de to faste medlemmer, men alle er 
velkomne. På mødet, der varer ca. en time, skal vi planlægge aktiviteter, 
forberede og fordele opgaver. 
 

Evt. tilmelding på louise@vejrmolle.dk.  
Vel mødt. Louise 
PS: Fastelavn afholdes i Lunden søndag d. 15. februar kl. 10 for børn og 
voksne. 
 

mailto:louise@vejrmolle.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


 

Foreninger 

 
17 

 

 
KULTUREL FORENING TILBYDER: 

 

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

Kunstmuseet 
Arken 

Onsdag 
14. januar 

10:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 7. 
januar 

Der vil være 
fællestransport til 
Arken 

Ordinær 
generalforsamling 

Fredag 6. 
februar 

18:00 
Degnehusene 
76 

Til formand 
senest 30. 
januar 

Indkaldelse m.m. vil 
tilgå senere 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 her skal være min. 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 31-4 har vi en bane til rådighed på 

Egelundskolen om lørdagen fra 8:00 til 16:00.  

Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med 

børnene mm. 

Petanque: Hver Søndag kl 11.00 er der folk der spiller Petanque på 

banen i Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 

Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen 

medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. 

Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 

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 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.2410 – 4387379105. Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses 
medlemmer. 
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Bestyrelse:       
  
 Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 43 45 65 09 
   E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 
  Kasserer :  Jesper Krogh D 18 Tlf. 43 96 98 60
   E-mail: jesperkrogh.d18@gmail.com 
 
  Sekretær : Ole Lassen D 40 Tlf. 43 45 44 10
   E-mail: olila@comxnet.dk 
 
 Best.suppl. : Karin Skytte D 68 Tlf. 43 63 34 24
   E-mail: kgskytte@gmail.com 
 
Kontaktpersoner: 
 Fodbold : Henrik Sørensen H 84 Tlf. 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 Tlf. 51 23 34 97 
   E-mail: 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 


