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Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Generalforsamling. 
 Fællesarealer. 
 Carporte ved Degnehusene 2 – 48. 
 Klub Albert. 
 Sommerfest – 20. juni kl. 14. 
 Svar til Fin og Eli. 
 

Indlæg: 
 
 Åbent brev til bestyrelsen. 
 Sommerfest. 
 Dyrk kartofler i en spand. 
 

Annoncer: 
 
 Lad-cykel til salg. 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 Fremlysning: Fjernbetjening. 
 Røde Vejrmølle Marked. 
 Rullestillads udlejes. 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

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 8. juni kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk


 

 Fra Bestyrelsen 

 
3 

 

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 Thystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

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

 Jesper Simonsen D 26 20 44 03 38 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, Jesper 

Lunden Jesper, Helle Brugergruppe Ole 

SALG OG UDLÅN 

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 

Højtryksspuler 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:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
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GENERALFORSAMLING. 

 
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 26. maj 2015 kl.19:30 på Herstedøster Skole, det store 
fællesrum (indgang fra hovedindgangen ved Trippendalsvej). 
 
Bestyrelsen omdeler den officielle indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen og lægger den 
samtidig på hjemmesiden. 
 
Husk at forslag med begrundelse, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde (hos formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via email på 
svend.vejrmolle@gmail.com) senest mandag den 18. maj kl. 17:00 for at komme til behandling på 
generalforsamlingen (bestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen). Ovenstående er krævet i 
vores vedtægter, men af trykketekniske årsager vil bestyrelsen bede om at forslag fremsendes senest 
den 13. maj kl. 17:00 – på forhånd tak. 
 
 

FÆLLESAREALER. 

 
Bestyrelsen håber at mange benyttede vores sandkassedag den 25. april - eller en anden dato - til at 
være med til at give vore nærlegepladser og omgivelser en kærlig hånd. 
 
Desværre har Humlehusenes høje numre taget en for let løsning ved at lægge et større antal 
sandbunker lige på den modsatte side af Snebærstien i Roholmparken. Det ser ikke kønt ud, og vi 
kan ikke være bekendt at ’slippe af’ med gammelt sand på den måde. Hvis det er et problem for de 
enkelte P-pladsers beboere at bruge det gamle sand til jordforbedring i haverne, må vi arrangere en 
anden måde at få fjernet det gamle sand på. 
 
Det er lovet bestyrelsen, at der vil blive gjort en indsats med at jævne sandbunkerne i Parken. 
 
Dette er skrevet fordi vi gerne vil have et godt forhold til kommunens ’gartnerafdeling’, der er den 
afdeling, vi gerne vil have til at fælde og/eller kraftigt beskære de meget høje poppeltræer i 
Roholmparken bl.a. ved Snebærstien, idet de tager meget sollys om eftermiddagen aftentimerne. Det 
arbejde er begyndt, men af ikke forklarede grunde gået i stå igen. Vi ventede ellers bare på at jorden i 
parken skulle tørre så meget ud, at der kunne køres på græsplænerne med fældningsudstyret. 
 
Nogle af de gruskasser med vintergrus vi har på P-pladserne, er desværre i en dårlig forfatning. Vi 
kan ikke få disse kasser mere, så det er grunden til, at der tilsyneladende ikke er sket noget med 
kasserne. Vi søger at finde et alternativ og forhåbentlig hurtigt, men det er bare ikke lige for at finde 
brugbare alternativer. 
 
 

CARPORTE VED DEGNEHUSENE 2 – 48. 
 
Grundejerforeningen har fået byggetilladelse til det ny carportprojekt på P-pladsen Degnehusene 2 – 
48, så det arbejde forventes at gå i gang så snart entreprenøren har tid. 
 
Beboerne har samtidig - som forsøg - fået accept fra bestyrelsen til at lave en ca. 1 m lang hvid 
markering af de øvrige p-pladser med en defineret afstand mellem hver markeringslinje. 
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KLUB ALBERT. 

 
Det var en fornøjelse at se det store fremmøde til åbent hus arrangementet den 12. april i Klub Albert. 
Det var dejligt at opleve den positive stemning og forventning til vores fælleshus. 
 
Formanden indledte åbent hus med en kort gennemgang af status og hvad bestyrelsen håbede at få 
ud af åbent hus arrangementet. Bestyrelsen havde sat plancher op i huset med opgaver, som vi 
mente kunne udføres af aktive medlemmer af foreningen. Ved hver opgave var der anbragt en liste, 
hvor man kunne skrive sig på for at medvirke til opgavens gennemførelse. Der var på dagen opsat 17 
arbejdsopgaver plus en opfordring til at melde sig til Klub Alberts Brugergruppe. 
 
Der var frivillige, der ville medvirke til gennemførelse af 15 af de 17 opgaver, hvilket var meget 
positivt. Nogle af opgaverne krævede ’håndværkerkompetence’, mens andre bare kunne klares med 
en positiv tilgang til opgaven. Mange har således meldt sig til maleopgaver udvendigt, indvendigt 
samt rengøring i haven. Et aktivt medlem meldte sig til gardinsyning, hvilket er oprettet som et separat 
punkt. Der var aktive fra 43 hustande, og det er meget positivt. Vi kan helt sikkert bruge flere, når vi 
rigtig kommer i gang, så I er meget velkomne til at melde jer til opgaver hos bestyrelsen ved 
formanden: 
 
svend.vejrmolle@gmail.dk  eller hos Svend Tanke Nielsen, H6. 
 
Nedenfor kan I se listen, over de personer, som har meldt sig til de forskellige opgaver. Der er 
selvfølgelig en del gengangere, men det håber bestyrelsen og Brugergruppen vil falde på plads, når vi 
de kommende dage taler med de enkelte grupper om det konkrete arbejde. De enkelte 
arbejdsgrupper vil blive indkaldt så hurtigt som muligt og vi er allerede godt i gang med arbejdet. 
 
 

1 Arbejde på taget Søren Clausen D83 

1 Arbejde på taget Ib Frederiksen P73 

1 Arbejde på taget Helga Dirks D5 

2 Udskiftning af stern Søren Clausen D83 

2 Udskiftning af stern Per Schaeffner P64 

2 Udskiftning af stern Ib Frederiksen P73 

2 Udskiftning af stern Jan de Jong P70 

2 Udskiftning af stern Niels Lindeloff H100 

3 Afhøvling, justering og glaslister Ingen - udføres af professionelle 

4 Udskiftning af termoruder Ingen - udføres af professionelle 

5 Nedtagning af køkkenelementer Bent Rossen P97 

5 Nedtagning af køkkenelementer Bodholdt H46 

5 Nedtagning af køkkenelementer Bodholdt H46 

5 Nedtagning af køkkenelementer Søren Clausen D83 

5 Nedtagning af køkkenelementer Christoffer Mundt P35 

5 Nedtagning af køkkenelementer Ib Frederiksen P73 

5 Nedtagning af køkkenelementer Jesper Krogh D18 

5 Nedtagning af køkkenelementer Palle Bent Andersen D66 

5 Nedtagning af køkkenelementer Niels Lindeloff H100 

6 Opsætning af køkkenelementer Sven Christensen H72 

6 Opsætning af køkkenelementer Christoffer P55 

6 Opsætning af køkkenelementer Søren Clausen D83 

6 Opsætning af køkkenelementer Ib Frederiksen P73 

6 Opsætning af køkkenelementer Jesper Krogh D18 

6 Opsætning af køkkenelementer Susanne Clausen D83 

mailto:Svend.vejrmolle@gmail.dk
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6 Opsætning af køkkenelementer Jane M. Sørensen H84 

7 Ny dør ved køkken Søren Clausen D83 

7 Ny dør ved køkken Per Schaeffner P64 

7 Ny dør ved køkken Ib Frederiksen P73 

8 Udendørs oprydning på grunden Gert Kornum H48 

8 Udendørs oprydning på grunden Lone Kornum H48 

8 Udendørs oprydning på grunden Nina Larsen P57 

8 Udendørs oprydning på grunden Mogens Pedersen P57 

8 Udendørs oprydning på grunden Lilan Lassen D40 

8 Udendørs oprydning på grunden Tove Spotoft D32 

8 Udendørs oprydning på grunden Ditte Pedersen H12 

8 Udendørs oprydning på grunden Ingrid Askhøj Andersen D30 

8 Udendørs oprydning på grunden Klaus Jakobsen H96 

8 Udendørs oprydning på grunden Anne-Marie Olsen H106 

8 Udendørs oprydning på grunden Helga Dirks D5 

8 Udendørs oprydning på grunden Erik Pilgaard D46 

8 Udendørs oprydning på grunden Gert Skytte D68 

8 Udendørs oprydning på grunden Lene Jul Johansen H18 

8 Udendørs oprydning på grunden Rikke og Viola Thulin H24 

8 Udendørs oprydning på grunden Gertrud T. Nielsen H120 

9 Reparation af låge Bent Kjærsgaard D32 

9 Reparation af låge Finn Skjørbæk P79 

9 Reparation af låge Jann Jeppesen H18 

10 Toilet, bad og teknikrum - rengøring Ditte Grøn P120 

10 Toilet, bad og teknikrum - rengøring Josefine Grøn P120 

10 Toilet, bad og teknikrum - rengøring Ditte Pedersen H12 

11 Router og Internt IT-net Finn Skjørbæk P79 

11 Router og Internt IT-net John Lindgreen D91 

11 Router og Internt IT-net Finn Gustavsson P112 

11 Router og Internt IT-net Ole Dam Møller P115 

12 EL net Jesper Krogh D18 

12 EL net Morten Güldner D105 

13 Køleskabe – Indkøb Elsebeth Jensen P64 

13 Køleskabe – Indkøb Sanne Krogh D18 

13 Køleskabe – Indkøb Katja Lindgreen D91 

14 Male udvendigt - ikke haven Henrik Eg D39 

14 Male udvendigt - ikke haven Dan Raun H106 

14 Male udvendigt - ikke haven Ole Lassen D40 

14 Male udvendigt - ikke haven Gert Kornum H48 

14 Male udvendigt - ikke haven Sanne krogh D18 

14 Male udvendigt - ikke haven Tina E. Larsen P73 

14 Male udvendigt - ikke haven Helle Bennedsen P81 

14 Male udvendigt - ikke haven Helga Dirks D5 

14 Male udvendigt - ikke haven Elsebeth Jensen P64 

14 Male udvendigt - ikke haven Sven Christensen H72 

14 Male udvendigt - ikke haven Morten Thulin H24 

14 Male udvendigt - ikke haven Signe Güldner D105 

14 Male udvendigt - ikke haven Niels Lindeloff H100 

15 Male indvendigt Henrik Eg  D39 

15 Male indvendigt Dan Raun H106 

15 Male indvendigt Ole Lassen D40 
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15 Male indvendigt Gert Kornum H48 

15 Male indvendigt Sanne krogh D18 

15 Male indvendigt Tina E. Larsen P73 

15 Male indvendigt Karin Skytte D68 

15 Male indvendigt Helle Bennedsen P81 

15 Male indvendigt Helle Kjær D66 

15 Male indvendigt John Lindgreen D91 

15 Male indvendigt Henrik Sørensen H84 

16 Male udvendigt - i haven Klaus Friberg D17 

16 Male udvendigt - i haven Jan Wiegell D95 

16 Male udvendigt - i haven Lisbeth Riisgaard D95 

16 Male udvendigt - i haven Irene Birkbøll P109 

16 Male udvendigt - i haven Carsten Birkbøll P019 

16 Male udvendigt - i haven Louise Pedersen D56 

16 Male udvendigt - i haven Henrik Eg D39 

16 Male udvendigt - i haven Lilan Lassen D40 

16 Male udvendigt - i haven Ditte Pedersen H12 

16 Male udvendigt - i haven Mie Juhl H96 

16 Male udvendigt - i haven Klaus Jakobsen H96 

16 Male udvendigt - i haven Gert Kornum H48 

16 Male udvendigt - i haven Anne-Marie Olsen H106 

16 Male udvendigt - i haven Lena P35 

16 Male udvendigt - i haven Helga Dirks D5 

16 Male udvendigt - i haven Rikke og Viola Thulin H24 

16 Male udvendigt - i haven Kirsten de Jong P70 

16 Male udvendigt - i haven Signe Güldner D105 

16 Male udvendigt - i haven Jane M. Sørensen H84 

16 Male udvendigt - i haven Lene Jørgensen D7 

16 Male udvendigt - i haven Klara og Tina H100 

17 Indgangsparti Jan de Jong P70 

? Uspecificeret Pia Eg D39 

? Uspecificeret Steen Bjerre H42 

? Uspecificeret Helga Dirks D5 

? Uspecificeret Ole Rømer D107 

? Uspecificeret Birgit Henriksen H58 

 
 
Bestyrelsen er meget glad for at Martin Madsen, D30, har sagt ja til at medvirke som koordinator 
sammen med bestyrelsen og Brugergruppen, dels i forhold til de frivillige arbejdsgrupper, dels i 
forhold til de håndværkere, vi er i gang med at få startet op. 
Sammen med Martin, D30, har bestyrelsen udarbejdet en plan for det arbejde vi for nuværende har 
identificeret. Denne plan er koordineret med vores valgte tømrer- og snedkermester Bjarne Hansen. 
De professionelle kan starte arbejdet i uge 22. Det arbejde omfatter etablering af det store festrum, 
etablering af handicaptoilet og VVS, EL og gulvarbejder forbundet med de ændringer vi ønsker at 
gennemføre, så huset kan blive klart til foreningens brug. 
 
Planen siger for nuværende at arbejdet kunne blive afsluttet med uge 28. 
MEN HUSK NU at den er og vil blive genstand for ændringer bl.a. grundet koordinering af jeres 
indsatser. 
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Bestyrelsen har valgt en Brugergruppe der skal repræsentere foreningens medlemmer og i fremtiden 
stå for driften af Klub Albert. Der var 15 medlemmer der havde meldt sig til denne opgave. 
Bestyrelsen havde på forhånd reserveret 2 pladser til Motionisterne og Kulturforeningen. 
Brugergruppen kom derfor til at bestå af følgende personer: 
 
 

Ole Rømer D107 Ditte Pedersen H12 

Jesper Krogh D18 Peter Morthorst H40 

Pia Gransholm Eg D39 Anne Jacobsen P53 

Louise Pedersen D56   

Hugo Pedersen D76 Svend T. Nielsen* H6 

Susanne Clausen D83 Steen Thystrup* H2 
  *) Bestyrelsens repræsentanter i Brugergruppen 

 
Brugergruppen havde startmøde søndag den 3. maj, hvor gruppen blev præsenteret for det arbejde, 
som bestyrelsen sammen med Martin, D30, havde planlagt. Arbejdets koordinering fortsætter 
fremover med Martin, D30, Ole Rømer, D107, Jesper Krogh, D18, Svend og Steen fra bestyrelsen. 
 
Brugergruppen har accepteret at udforme administrative regler og udlånsregler i bred forstand, så det 
bliver tydeligt for alle medlemmer, hvorledes man kan gøre brug af Klub Alberts faciliteter. 
 
Hvad skal vi så bruge Klub Albert til - udover at opfylde jeres behov for et stort festlokale med 
køkkenfaciliteter og til møder i vores to aktive foreninger: Motionisterne og Kulturforeningen? 
 
Bestyrelsen ved, at der fx kunne blive tale om en eller flere madklubber, en fiskeklub m.m. 
Fællesarrangementer ved forskellige begivenheder i TV fx sportskampe samt flere andre måder at 
lave noget fælles med sine naboer. Så vi kan få størst mulig fornøjelse af vores fælleshus håber 
bestyrelsen, at I vil melde jer, hvis I har forslag til en gruppeaktivitet, som I mener huset kan lægge 
lokaler til. 
I kan skrive et kort begrundet forslag/emne til: 
 
svend.vejrmolle@gmail.com eller i postkassen hos Svend Tanke Nielsen, H6. 
 

mailto:Svend.vejrmolle@gmail.com
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SOMMERFEST – 20. JUNI KL. 14. 

 
Det er et stort arbejde, der lægges i denne traditionelle festdag og -aften. Bestyrelsen vil gerne 
opfordre jer alle til at deltage. Det er en god måde at møde hinanden på, og der er sikkert også i år 
brug for medlemmer til at deltage med at få sat arrangementet ’på benene’ samt forældre til at melde 
sig som tovholdere for de lege med børnene, som er en del af aktiviteterne ved festen.  
 
Hvis I vil deltage i forberedelserne eller hjælpe til med aktiviteter på selve dagen kan I kontakte  
 
Louise Pedersen på 4346 1656 / louise@vejrmolle.dk 
eller 
Helle Bennedsen på 4396 4344 / bennedsenhelle@gmail.com  
 
 
 
 

TIL FIN OG ELI. 
Fra formanden/bestyrelsen 

Det, I skriver om, er selvfølgelig et blandt mange emner, vi og Brugergruppen arbejder med i 

forbindelse med Klub Albert. Når vi er færdige, vil vi selvfølgelig delagtiggøre 

grundejerforeningens medlemmer om vores resultat. Vi ønsker selvfølgelig at finde et absolut 

rimeligt leje for 'lejeudgiften' og meget andet i relation til Klub Albert. 

 

 
 
 
 

mailto:louise@vejrmolle.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
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Til grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken 
Att. svend.vejrmolle@gmail.com  
 
Grundejerforeningen har nu købt ”klub Albert” for ¾ million kr. Hertil kommer istandsættelse 
m.v. 
 
Ejerboliger (rækkehuse og parcelhuse) har i meget beskedent omfang i og udenfor 
Albertslund deres egne festlokaler. Det er derimod mere almindeligt, at andelsboliger og 
almennyttige boliger har beboer/festlokaler.  
 
Vi vil gerne vide hvor mange grundejerforeninger i Albertslund, der har et beboerhus og hvad 
de tager for at udleje/låne eventuelle møde/festlokaler.   
Grundejerforeningen bør kende til indtægter fra udlån af festlokaler.   
 
I Herstedøster forsamlingshus kan vi leje lokalerne for 3.500 kr. for en weekend.  
Vi ved en del andelsboliger og almennyttige byggerier i Albertslund har beboerhuse, som kan 
lejes/lånes til private fester og aktiviteter. I Albertslund Nord koster lån af festlokale 1.300 kr. 
for en dag og omkring 1.500 kr. for en weekend.  
Ved lån af beboerhuset i Galgebakken til private fester og aktiviteter koster det 1.000 kr. i leje 
for en fredag/lørdag og helligdag samt 1000 kr. i depositum. For en weekend betales dobbelt 
takst (2.000 kr.). Der betales altid et depositum på min. 1.000 kr. der refunderes efter brug, 
såfremt lokalerne er i orden.   
 
Det må siges at være billigt, såfremt der sammenlignes med leje af festlokaler på privat basis 
eller leje af større festtelte.  
 
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra grundejerforeningen i RVP hvad de mener vil være 
rimeligt, i udlejningspriser. Fællesudgifterne må aldrig blive for høje i grundejerforeningen. 
Derfor er det naturligvis vigtigt, at man gør alt hvad man kan for at begrænse driftsudgifterne 
mest muligt. Drift af beboerhus skulle nødig koste for meget i forhold til de grundejere, der 
ikke agter at bruge beboerhuset Klub Albert. Driftsudgifterne kommer oveni de købs- og 
etableringsomkostninger vi har afholdt via kontingent til grundejerforeningen.   
 

med venlig hilsen 

Fin Hansen, Humlehusene 70 

Eli Diamant, Humlehusene 68 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Sommerfest 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Sæt kryds i kalenderen ved den 20. juni 
 

Ryd op i børnenes legetøj 
 

- så de er klar til børnenes loppemarked. 
 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 
 

FESTKOMITEEN 
 

 

 

Lørdag den  

20. juni 2015 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Dyrk kartofler i en spand! 

Nu er det tid til at lægge kartofler. Har du ikke plads til 

et stort kartoffelbed, kan du dyrke kartofler i spande. 

Det er forholdsvis simpelt. 

Dyrkningsvejledning:  

- Tag to lige store plastikspande, og bor med 

boremaskine 5-6 huller i bunden af dem begge. 

- skær 3 tre store stykker af siderne på den ene (så det 

kommer til at se ud som på billedet). 

- Læg lidt småsten, træflis, sand eller jord i den spand, der ikke er skåret i. 

- Sæt den spand, der er skåret i ned i den anden.  

- 3 kartofler (2, hvis det er en lille spand) lægges i jord blandet med kompost i 

inderspanden. Kartoflerne placeres i midten med ca. 10 cm afstand og 

højdemæssigt i midten af spanden. 

- Efter lægning skal kartoflerne gennemvandes, og spanden skal placeres lunt og lyst 

– og evt. med et stykke (genbrugs)plast over indtil fremspiring. 

- Vandes regelmæssigt  – gerne dagligt. 

- Efter 8-10 uger kan du begynde at høste dine egne nye 

kartofler. 

- Planterne vil kunne fortsætte med at sætte nye kartofler helt 

frem til frosten kommer. 

Tips 

- Du kan med fordel forspire kartoflerne ved at lægge dem lyst 

ved ca. 20 grader. Ved forspiring kan du høste efter måske 8 

uger – uden forspiring påregnes to uger ekstra. 

- Opstart kan ske inde / i drivhus, men efterfremspiring skal de på friland. 

- Hvis planterne bliver ranglede, kan de tåle at blive klippet ned til ca. 25 cm. 

- Det anbefales at anvende tidlige sorter. 

  Agendacentret har været ude at samle spande fra 

blomsterforretningerne i byen. Du kan komme forbi i 

Kanalens Kvarter 32 og få et par spande med hjem. 

     Venlig hilsen Agenda Center Albertslund 
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LAD-CYKEL TIL SALG 
 

Fin ladcykel, uden rust. Stel nr. WSAM 587 G 

3 gear. Barnesele. God stand.  

Medfølger:  

God Kraftig polstret Abus lås.  

Ekstra barnesele. 

”Garage” som dækker hele cyklen: 

 
Sælges for Kr. 5000,00 
Henvendelse: Camillus, Humlehusene 52 tlf. 6086 5807. 
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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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Fremlysning 
 

Den person, som købte en radio af Finni, bedes venligst kontakte ham, da han 
har en fjernbetjening, som kan lidt mere. 
 
Kontakt: Finni Mortensen, D79, mobil 5056 8516 

 
 

Røde Vejrmølle Marked 
 
Jeg har startet en gruppe på facebook, som hedder Røde Vejrmølle Marked, med plads til 
alle, der har lyst til at byde ind med idéer, erfaringer, salg, bortgives, købes, mm. Vi skal 
udnytte, at nogen har boet har længe, og at andre kommer med nye øjne. Find gruppen på 
facebook og anmod om medlemskab og få også lige din nabo med i samme omgang. Vi ses 
derinde :-)  
 
Mvh Sanna, P.45. 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 

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

Besøg på  
Christiania 

Onsdag 
20. maj 

13:00 Lunden 
10. maj til 
formanden 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Bytur til Køge 
Tirsdag 2. 
juni 

10:00 Lunden 
26. maj ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
Køge 

Bytur til Køge 
Onsdag 
den 1. juli 

10:00 Lunden 
24. juni ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
Køge 

Besøg på Karen 
Blixen Museet 

Torsdag 
13. august 

13:00 Lunden 
2. aug. ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
museet. 

  
 
 
 
 

 
 

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://rvp-kf.dk 

 

(NB: Bemærk, at vi har fået ny hjemmeside) 
 

 

http://rvp-kf.dk/
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RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB 
 
Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til forskellige 

sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. Desuden har medlemmerne 

igennem mange år også stået for det praktiske arbejde med at arrangere den årlige Majfest, 

samt sørge for afviklingen af Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. 

Faste aktiviteter er følgende: 
 
 

Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund 
Motionisternes Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og 
indendørs-stævner i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands 
veteran hold, hvor man aldersmæssigt minimum skal være i 
slutningen af 30'erne for at deltage. Modstanderne er andre beboer-
hold fra kommunen, og udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til 
medio september. Der er fri søndags træning kl. 10-11.30 på 
banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i 
Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme turnering 
findes også en seniorturnering, deltagerne 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 mandag kl. 17.00 er der folk, der spiller Petanque på 

banen i Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 

Dartspil: Dartsæsonen er slut, men vi starte op igen, forhåbentlig under bedre forhold end 
’garagen’ kunne byde os. 
Vi har allerde datoerne for den nye sæson, som er følgende: 
5. okt., 19. okt., 2. nov., 16. nov., og 30. nov. Alle dage er på mandage. 
Hvis du har lyst til at spille dart, så mød op på en af ovenstående datoer. 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen 

medbringende madkurv, boulekugler m.m., 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 m.m. 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! 
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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.nr: 2410 kontonr: 4387379105.  
 
Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
 
Bestyrelse:       
  
 Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 24 48 92 12 
   E-mail: raun_olsen@comxnet.dk  
 
  Kasserer :  Jesper Krogh D 18 Tlf. 43 96 98 60
   E-mail: 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 Tlf. 24 48 92 12 
   E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

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

Årets aktiviteter 

Dato: Tidspunkt: Aktivitet: Sted: 
Lørdag den 
20. Juni 

14:00 Sommerfest Lunden 

Tirsdag den 
23. Juni 

18:00 
21:30 

Grilltænding 
Bålaften 

Lunden 

Søndag den 
9. August 

10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

Lørdag den  
22. Augsut 

18:00 Årsfest Lunden 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:kgskytte@gmail.com
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 


