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Bladets indhold: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Referat af generalforsamling. 
 Falsk DHCP i Rde Vejrmølle Park. 
 

Klub Albert: 
Reservation o leje af fælleshus. 
Klub Alberts drift og virke. 
Efterlysning. 
Rengøring af fælleshus. 
Hvad skal beboerhuset hedde? 

 
Indlæg: 
 
 Sommerfest. 
 

Annoncer: 
 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 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 3. AUGUST 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 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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Referat af den 47. ordinære generalforsamling i  
 

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 
 

Herstedøster Skole, Musisk Rum Syd, tirsdag den 26. maj 2015 
 

62 huse ud af 290 var repræsenteret, heraf 4 repræsenteret ved fuldmagt 
  
 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. 
Dirigent: Peter Pagh (PP), D70 
Sekretær: Kim Matthäi Leland, P40 
Stemmetællere: Hugo, D76, og Jesper, D18 
  

2. Bestyrelsens beretning. 
(udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen) suppleret af formandens mundtlige 
beretning. 
 
Spørgsmål eller kommentarer til beretningen: 
  

 P112: Det var ifølge beretningen kun i Degnehusene, der var problemer med 
regnvandsbrønde. Men indkørslen fra Stensmosevej til Præstehusene står der også 
vand. 

 Svend Tange Nielsen (STN): Der mangler nogle aktive medlemmer, der fejer bladene 
væk. Vi har en sag kørende med kommunen med at få fældet de enorme 
kastanjetræer. Når de bliver fældet, kan det være, at det hjælper. Kommunen har gjort 
et stort stykke arbejde for at undgå det, men renderne mellem kummen og kantstenen 
fyldes med blade, så vandet ikke kan flyde hen i brønden. 

  
Beretningen vedtaget 
  

2a. Orientering fra brugergruppen / Klub Albert. 
Dirigenten understregede, at da punktet ikke var på den udsendte dagsorden, kunne der ikke 
træffes beslutninger under dette punkt. Dette dagsordenspunkt har alene karakter af en 
orientering om, hvordan brugergruppen efter aftale med bestyrelsen forventer at håndtere 
udlejning m.v., når huset er klar til at blive taget i brug og i overgangsperioden frem til næste 
års generalforsamling, hvor der formelt tages stilling til retningslinjerne. 
 
Ole Rømer (OR), D107 er medlem af brugergruppen, der står for drift, aktiviteter og 
administration i beboerhuset på beboernes vegne. Brugergruppen er nedsat af bestyrelsen, 
der i sidste ende har det øverste ansvar. 
  
Brugergruppen har været samlet nogle gange. Den har arbejdet med regelsæt for huset, og 
hvad det kan bruges til samt priser for udlejning. Der er mange forslag til, hvad huset kan 
bruges til, og medlemmerne opfordres til at komme med flere. 
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Hvem kan leje Klub Albert? 
A: Alle RVP’s foreninger samt bestyrelsen (1. prioritet) 
B: Alle myndige medlemmer af RVP (2. prioritet) 
  
Hvad koster det? 
Kategori A: Vederlagsfrit 
Kategori B: Brugergruppens prisforslag med depositum og ønske om brug af tvungen 
rengøring blev præsenteret. Prisoversigten var opdelt i to lejeperioder hhv. weekends og 
hverdage. 
  
Estimat for lejeindtægter: Brugergruppens estimat lød på 27.000 kr. for det første år baseret 
på et lejemønster fordelt over ugen 
  
Hvad er inkluderet? 
Borde, stole, køleskabe, musikanlæg, køkken, udendørsarealer med grill og bålmuligheder er 
inkluderet. 
  
Hvornår kan man begynde at booke? 
Vi beder kategori A-brugerne om at lave et årshjul med deres aktiviteter. Med udsendelsen af 
juni-bladet vil der blive skrevet hvordan man kan booke. 
 
Hele brugergruppens oplæg for privat leje og slutrengøring vil sammen med startdato for 
reservation af lokalerne bliver offentliggjort fælles for hele foreningen i Røde Vejrmølle, 
juninummeret og på Klub Alberts fane på foreningens hjemmeside. 
 
Spørgsmål: 

 H110: Vedr. normering af antal gæster ift. brandmyndigheder – hvad er det? 

 STN: Vi har hørt, at der i princippet ikke er en øvre grænse, fordi der er tilstrækkeligt 
antal udgange og at loftet bliver brandsikret. Men vi undersøger det, og der kommer 
en seddel op. 

 H72: Oplever havefester med telte ved folks egne fester. Med ca. 50 søndage – det 
giver en weekend pr husstand hvert 6. år. Uheldigt at foreningerne kan leje det 
lørdag/søndag. Kunne godt tænke mig et loft på, hvor mange weekender, 
foreningerne må beslaglægge. Kan vi henstille til brugergruppen om, at foreningerne 
ikke sætter sig på for mange weekender? 

 OR: Motionister og kulturforeninger: Hvor mange fester holder I? Umiddelbart to om 
året. Lader ikke til at være et problem lige nu, men vi har det i baghovedet. 

 D37: Hvor mange lokaler er der i Klub Albert? 

 STN: Der er et køkken, stort festlokale, depotrum, mødelokale. Vi forestiller os, at man 
kan bruge huset i hver sin ende og inddrage køkkenet som separat rum. 
Huset er på 160 m2. 
Der bliver etableret nye toiletforhold, det ene af 3 bliver handicaptoilet. 

 D95: Spørgsmål til bestyrelsen om brugergruppen – er medlemmerne på valg? 

 PP (dirigenten): Man kan ikke træffe beslutninger – det har orienteringskarakter. 
Hverken bestyrelsen eller en brugergruppe kan bestemme leje, depositum osv. – det 
er generalforsamlingen, der foretager den disponering. Men der er ikke noget grundlag 
at træffe beslutningerne på endnu. I sidste ende handler brugergruppen på 
bestyrelsens vegne. Det første år kører man det ind, gør sig nogle erfaringer. Men vi 
skal selvfølgelig have en formel beslutning om, hvad lejen skal være. Det her er en 
foreløbig start for at få erfaringsgrundlag. 

 STN: Vi er bare ikke nået så langt. Vi har bedt folk melde sig til brugergruppen – aktive 
medlemmer. Vi skal selvfølgelig have en procedure, og den skal konstitueres i en eller 
anden form. 
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 PP (dirigenten): Foreløbig handler brugergruppen kun på vegne af bestyrelsen – det 
er bestyrelsen, der står til ansvar. Det er generalforsamlingen, der skal beslutte, om 
brugergruppen skal vælges. 

 D46: Hvordan er forsikringsforholdene for lejeren, hvis en fest løber af sporet. Og er 
der specifikke krav til hvordan vi definerer en forening? 

 STN: Det sidste kan jeg ikke forestille mig. Huset er forsikret, og det er forklaret, at det 
skal bruges som fælleshus. Det er ikke forsikret som villa. 

 OR: God ide, det noterer vi os 

 D5: Når man alligevel annoncerer for rengøring: Er det en ide at spørge, om der er 
nogle unge mennesker, der vil være behjælpelig i køkkenet? 
 
Det noteres. 

  

 H70: Vedr. forventede lejeindtægter – de skal dække udgifterne. Har 
brugergruppen/bestyrelsen tænkt over, hvad budgettet er? Skal de 27.000 lægges 
oven i budgettet, eller er det penge, der kan nedbringe foreningens omkostninger? 
Hvad med skraldespande? Containere til flasker/affald osv.? 

 OR: Der er i hvert fald et rum ved siden af beboerhuset, som i dag er containerrum 
med store containere. Det vil vi snakke med kommunen om, at vi gerne vil bevare. 

 STN: Mht. budgettet: Det budget, vi fremlagde sidste år, indeholdt driftsudgifter til 
huset – det mundede ud i de 574 kr. Indtægten nedbringer det beløb. Vi er ikke blevet 
klogere før vi er kommet i gang. Det er udgifter til vand osv. der ligger til grund for 
beløbet. Når vi har et års brug af huset, kan vi give et bedre estimat og hvor mange 
penge, det koster at bruge huset som fælleshus i forhold til dets tidligere brug som 
institution. 

 D16: Har der været tænkt på lydniveauet med musik? Andre steder har man en regel 
om at døre og vinduer skal være lukkede, når der spilles musik. 

 OR: Lige præcis den formulering har vi stående i arbejdspapirerne i regelsættet – døre 
og vinduer skal være lukkede – i hvert fald til stiarealerne. Til den anden side er der 
ikke beboelse. 

 STN: Vi vil prøve at lave en støjmåling uden at der er fest – bare spille høj musik med 
åbne og lukkede vinduer. De fleste vinduer er mod Godthåbs Parken. Ja, der skal 
tages hensyn til støjniveauet. Andre steder har man en automatik, der slukker 
musikken, når man åbner vinduet. 

  

3. Fremlæggelse af regnskab for foreningsåret 2014-15 

Lona Skjørbæk (LS). Kommentarer: På side 2 kan man se at vi kommer ud med et lille 
underskud ift. budgettet. 
Klub Albert er noteret som et aktiv med 750.000. Finansieringen sker fremadrettet ved 
opkrævning af et yderligere kontingent, som vi foreslår, skal være 574 kr. pr. år. 
 
Side 6: Noget af det har STN sagt i beretningen. Vi har brugt mange penge på kloakrensning. 
I det indeværende budgetår har vi kun afsat 30.000 – har brugt ca. 172.000. Brugt 100.000 
mindre på snerydning og saltning. Brugt mere på Lunden til kæder/låse til bordene. 
Nærlegepladser brugt mere, da vi har opgraderet en parkeringsplads, så den har fået stort 
legelandskab. 
Brugt mindre på administration og diverse bl.a. fester. 
  
Kommentarer: 

 H110: Er der et specifikt regnskab for carport-vedligeholdelse. 

 STN: Ja, men det er ikke i denne generalforsamlings regi – det er i carportlaugets regi. 
Brugerne betaler 200 kr./år til en lille fond. Når der er noget galt med kloakkerne i f.m. 
carportene, går det fra den pulje. De to regnskaber er adskilt. 
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 H70: Vedr. side 3: Der er sket investering i Klub Albert på 750.000. Hvad menes der 
med ”afskrivning”? Hvad har vi af fri formue? Hvad har vi af hensættelser til 
totalløsninger? Normalt når man afskriver, sker der noget under hensættelsen. Vi kan 
ikke bare tage 750.000 op af lommen og afskrive dem. 
Hvad mener vores autoriserede revisor firma omkring det med afskrivning? Hvad 
mener vores folkevalgte revisor om det her? 

 LS: Mht. henlæggelse – siden vi begyndte at opkræve specifikke hensættelser i 
2008/09 (til dato er der 1.381.000 kr.). Mht. afskrivning – det er normalt at man 
afskriver ejendomme over 7 år. Men vi fortsætter med at have den som et aktiv. 

 H70: Mit spørgsmål er om den fri formue. Hvis der er ca. 12.000 i underskud, skulle 
der være en fri formue. Man har taget 750.000 op af kassen. Nu står den under 
aktiver. Er der tale om en afskrivning? Ellers bliver vores formue jo mindre. 

 LS: Det er jo korrekt – umiddelbart er vores formue mindre – vi har betalt de 750.000 
kontant. Men de står opført som et aktivt. Det er sådan man gør iflg. den statsaut. 
revisor. Vi finansierer det løbende fremadrettet. 

 H70: Kan man snakke med revisionen om at man har en speciel post, man konterer 
som fri formue? Så står de 750.000 som et aktiv? Så kan man forstå fremgangsmåden 
og hvad der sker fra år til år. 

 LS: Det er en god idé – det tager jeg med til den aut. revisor 

 PP (dirigenten): Det er for at se bevægelserne gå op og ned. Det kan vi få med næste 
gang. 

 P118: Nærlegepladser – glædeligt at vi opprioriterer dem. Pænt at vi har fået nogle 
redskaber, men kan ikke rigtig kalde det en legeplads. Kan godt ønske at vi investerer 
endnu mere. 
Mht. bladet – mange penge at bruge på det. Fin information, men der er langt imellem 
snapsene og gentagelse af information om udlejning osv. Overvejelser om at 
nedlægge medlemsbladet? 

 STN: Bestyrelsen opfatter bladet som et positivt element. For nogle år siden blev der 
stillet tilsvarende forslag, der blev nedstemt, fordi der er alt for mange beboere, der 
ikke ville få informationen. Men bladet er også en åbning for alle medlemmer til at 
skrive. Man kan bruge det på mange måder – også emner ift. fælleshuset. Ja, alt kan 
lægges på nettet. Den beslutning skal tages en dag af generalforsamlingen. 

 Jesper Simonsen (JS): Ja, der er en udgift på bladet, men også en indtægt, så det 
koster kun 20.000 kr. pr. år. 

  
H70 efterlyser svar vedr. folkevalgte revisor. 
Han er ikke til stede – der er en revisorerklæring. 
  
Regnskabet vedtaget 
  

4. Indkomne forslag 

9.1 Henlæggelse til store investeringer. Vi stiller forslaget igen med 700 kr. til henlæggelse til 
større udgifter, fx nye fliser, asfalt osv. Skal bekræftes hvert år. 
  

 P118: Er det tilstrækkeligt? Hvis vi skal lave ny belægning, er det så nok? Jeg vil 
gerne betale mere for at få ordentlige fællesarealer. 

 STN: De 700 kr. har indtil nu været det muliges kunst. Det er ikke så mange år siden, 
vi fik ny asfalt, så vi har lidt tid til at spare op. Det er tilladt at komme med 
ændringsforslag. 

 H72: Er lidt overrasket – troede det kostede 2x50 kr. at få et fælleshus. Men huset skal 
betales af på 7 år – det synes jeg burde spredes over flere år. Fornuftigt med 700 kr. 
til henlæggelser. Når man ved, vi skal have fliser, vil det være måske et par mio. Vi 
kapitaliserer vores foreningen – det er jeg imod. Hvis vi har brug for penge, så må vi af 
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med dem. Jeg er imod at vi henlægger, til hvis lynet slår ned. Det synes jeg er en 
dårlig ide – det er dyrt at være med i foreningen. Jeg synes at vi bør tage de 574 af 
vores opsparede midler. 

 PP (dirigenten): Du kommenterer det andet forslag. Det første forslag er alene at 
fortsætte med samme henlæggelse (9.1). 

 H108: Forslag om at kontingentet stiger 10 pct. Det synes jeg er ude af takt med 
prisudviklingen. Har I tænkt på det? 

 PP (dirigenten): Foreløbig er diskussionen om 9.1 

 JS: Kontingentet stiger ikke med 10%. Det stiger med mindre end 2%. 

 H112: Jeg synes hensættelser er en formidabel ide – sådan gør man også i en 
virksomhed. Der blev i sin tid lavet en hensættelsesplan, for det samme spørgsmål 
kom op sidste år. Kunne godt tænke mig at se, hvad de 2,2 mio. skal bruges til. Om et 
år har vi 2,5 mio. – hvor mange flere penge skal spares op? Det synes jeg, I skal vise. 

 H70: På sidste års generalforsamling havde vi den oppe at vende – Lunden laves i 
2030, fliser i 2022 osv. Det er en plan til over 5 mio. hvor man bare smider 700 kr. ind 
hvert år. Det har jeg ikke noget problemer med at man bekræfter. Hvad med 
”uforudsete udgifter”? Bestyrelsen vil gerne have store affaldsøer – kommer der et nyt 
budget på det? Hvis man går over til Poppelhusene, giver de 4.000 – vi giver over 
6.000. Kan I bekræfte de 700 kr. ift. 5 mio. kr.s planen? 

 STN: Sidste år satte vi et skema op med årstal og beløb. Det gav en underlig debat. 
Nogle af beløbene udgår undervejs. Men vi har planen, og vi har spurgt rundt omkring 
og ikke fået fornuftige bud på hvad det koster. Entreprenører vil kun give et bud, hvis 
vi har en fast plan om at lægge fliser. Vi snakker om store arealer, og ambitionen er 
ikke at samtlige fliser skal lægges om. Der skal tages en vurdering af, hvilke 
flisearealer, der skal lægges om, og hvilke, der fortsat bare skal vedligeholdes. 

  
Forslag 9.1 vedtaget 
  
9.2 Tilbagebetaling af Klub Albert-investeringer 
Vi havde mandat til at købe huset for ca. 900.000 kr. Der skal laves istandsættelse, det 
koster noget. De penge foreslog bestyrelsen, at vi tog fra de hensatte midler, så vi ikke skulle 
låne. Intentionen er, at vi kører et år og ser hvad det koster at drive huset. Så kommer der et 
regnskab næste år. 
I år foreslår vi de samme 574 kr., som vi lagde op til sidste år, da vi gik i gang med at købe 
huset. I løbet af 20 år kommer de tilbage på de 2,3 mio. kr. 
  

 H72: Ændringsforslag: Vi dropper opkrævningen af 574 kr. og tager det af 
henlæggelserne. 

 PP (dirigenten): Det er et forslag om at forkaste forslaget. Det svarer til at stemme nej. 

 H70: Der bliver nævnt tal 166.000 – 574 x knap 300 medlemmer. Sidste år havde vi 
driftsudgifter på 66.500 – nu skal vi have 27.000 i lejeindtægter. Så er nettodriften 
40.000. Derudover henlæggelser til reparationer. Jeg kan godt følge H72. Sidste år 
skulle vi give 900.000 – nu har vi fået det billigere. Hvis det står som et aktiv, har vi 
ikke brugt nogen midler. Vi har penge stående, så kan vi se efter 1. års drift, hvad vi 
bruger. Vi skulle nødig binde os til 574 kr. i 20 år. Hvad har man tænkt sig? 

 STN: Vi fremsætter det her forslag for det her år, og har sagt, at vi kommer med et 
regnskab for driften og investeringer. Sidste år gav det 574 kr. til inventar, 
reparationer, henlæggelser det første år. Vi er ikke blevet klogere om driftsudgifterne 
er større eller mindre. Hvis vi kan køre med de her indtægter, bliver det mindre. Men 
kun lidt. 
Vi synes det er rimeligt, at vi tilbagebetaler til foreningen for at have det her hus – så 
tager vi det op næste år. Det kommer på generalforsamlingen  hver gang. Vi binder os 
ikke til det de næste 20 år. 
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 H70: Dvs. bestyrelsen trækker de sidste 4-5 linjer (fra ”Ud fra dette”), at det kun er i år 
vi har et dispositionsbeløb på 166.000. Så må det vise sig når man går ind i detaljerne. 
Så binder vi os ikke til noget? 

 PP(dirigenten): Hvis H72s forslag bliver vedtaget, bliver det ikke til noget. 

 P118: Vil gerne fremsætte forslag om at hæve til ca. det dobbelte, så vi får det dækket 
ind. 1000 kr. i stedet for 574. 

 PP(dirigenten): Det mest vidtgående forslag først: Hvem stemmer for forslaget om at 
ændre beløbet til 1000 kr.? 

 
Forslaget om at ændre beløbet til 1000 kr. forkastes 
  
Bestyrelsens forslag til afstemning (den fulde tekst): Hvem kan stemme for 9.2? 
 
Forslag 9.2 vedtages 
  
Dermed bortfalder ændringsforslaget til 9.2. 
  

5. Budget – herunder fastsættelse af kontingent 

LS: Bestyrelsen. Foreslår en kontingentforhøjelse på 100 kr. I det indeværende foreningsår 
kan vi ikke umiddelbart forvente renteindtægter. 
Vi kommer ud med et lille driftsunderskud på 1450 kr. 
Vi foreslår 100.000 hensættes til kloakrensning 
Nærlegepladser forhøjet lidt – der mangler lidt for de 8-10 årige, som måske er for små til 
lunden. 
  
Bemærkninger til budgetforslaget 

 H112: Hvor er afskrivningerne budgetteret? Der står at ejendommen skal afskrives 
over 7 år – hvor står de i budgettet? 

 PP (dirigenten): De står der ikke. Det snakker man med revisoren om, så man kan se 
det i det kommende regnskab. Til næste år skal der være en specifikation af det, så 
kan man se afskrivningerne. 

 
Budgettet vedtaget 
  

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
STN: Bestyrelsen stiller op igen for det nye foreningsår. Pt. sidder formand Svend Tanke 
Nielsen H6(STN), næstformand Steen Thystrup H2(ST), Lona Skørbæk P79(LS), Helle 
Bennedsen P81(HB), Jesper Simonsen D26(JS), Thomas Clausen H12(TC) og Rikke 
Matthäi Leland P40(RLM). 
  
Bestyrelsen er valgt 
  
Suppleanter: Vi har to: Jesper D18 og Morten H24, som gerne vil fortsætte. 
To nye stiller op: Jan Lund D109 og Morten Güldner D105 
 
Suppleanter er valgt 
  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Forslag til den autoriserede revisor: Preben Kellerstrøm 
Valgt 
  
Forslag til kritisk revisor: Finn H72 stiller op og desuden tilsagn fra nuværende Michael 
Nielsen H4. 
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70 stemmer på Finn og 41 på Michael.  
Dermed er Finn H72 valgt. 
  
Revisorsuppleant: Michael H4 er valgt. 
  

8. Eventuelt 

 D37 henstiller til de der bor ud mod Stensmosevej: Klip hækken. Som blind får man alt 
muligt i hovedet, når det er vådt og falder over det, der smides ude på fliserne. Klip 
buskene rundt omkring. 

 

 D47: Fortovet ud for husene D55-59 er det mest benyttede cykelsti i RVP. Der 
kommer mange cyklister kørende nordfra og nogle kører meget hurtigt. Kan 
grundejerforeningen eller politiet gøre noget? Kan der sættes en spærre op? Noget 
bør gøres inden et lille barn bliver kørt ned. 

 D76: Tak til bestyrelsen og dirigenten for generalforsamlingen. 
 

 D97: Går med min hund lige igennem den passage D55-59 – der kører cykler, og jeg 
vil gerne bakke op. Det er en fortsættelse af en cykelsti, hvor vores institutioner ligger. 
Håber man kan gøre noget. 

 P75: Parkeringspladsen i Humlehusene ud mod ældreboligerne: Er den kommunal 
eller vores? Ældreboligerne har annekteret den. Både ansatte og beboere. 

 STN: Den er vores. Og vi vil gerne gentage overfor institutionen, at 
parkeringspladserne på stamvejen er vores. 

 JS: Vi har mange huse, som har triste facader pga. algevækst. Det er utrolig nemt og 
billigt at gøre noget ved det. Man køber algedræber og en sprøjte. Hvis man sprøjter 
én gang om året, er man fri for det. Man behøver ikke male. Det koster under 200 kr. 
for algedræber og sprøjte, - og dunken med algedræber holder 5-10 år 

 H110?: Eller man kan simpelthen bruge en lang stang og en rulle. 

 STN: Til Torben Lund: Nu får vi nogle små arealer langs Stensmosevej, som vi i første 
omgang vil prøve at lokke kommunen til at slå. Men der skal også klippes hæk, ellers 
kan græsset ikke slås. Man må ikke bruge området som affaldsplads – affald skal 
fjernes samme dag. 
 

Vedr. stien D55-59 – det vil vi kigge på. 
 
Vedr. Ældreboligerne Humlehusenes brug af grundejerforeningens parkeringsplads. 
De bør vide, at de ikke må holde der. Vi påminder dem nok en gang at 
parkeringspladsen er vores – de må holde på deres eget område. 

  
Tak for en god og behagelig generalforsamling og tak til dirigenten. Håber I kommer 
godt hjem.  
Vi ses – om ikke før – til næste år. 
 

 

Dato: 01-06-2015 Dato: 01-06-2015 

 

Sekretær: Kim Matthäi Leland Dirigent: Peter Pagh Rasmussen 
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Falsk DHCP i Røde Vejrmølle Park 
 

Dansk Kabel TV skriver angående de forstyrrelser, der har pågået over en periode, har været 

pga enten et defekt stykke kundeudstyr eller en router, der er ”vendt” forkert.  

 

Den stod sporadisk og gav kunder den forkerte ip adresse.  

 

Det var ikke konstant, så DKTV havde svært ved at finde det skyldige stykke udstyr. Det 

lader dog til at kunden selv fandt ud af det, og fik taget udstyret fra, før vi fandt frem til det. 

 

Venlig hilsen 

 

Svend Tanke Nielsen 
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RESERVATION OG LEJE AF FÆLLESHUS 

Brugergruppen åbner for reservation og leje af fælleshus mandag den 15. juni. Fælleshuset forventes 

at være disponibelt fra den 15. august. Udlejning vil derfor være med forbehold i august måned. Indtil 

online booking systemet fungerer, vil der blive trukket lod om særlig attraktive (f.eks konfirmations) 

datoer. 

Fælleshuset kan lejes af alle myndige medlemmer af Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. 

Udlejningen foregår ved henvendelse til brugergrupperepræsentant på : 

lokalebookingRVP@gmail.com.  

Kalender ses på hjemmesiden under Klub Albert. 

Lejer af lokalet skal være myndig og skal være til stede i lokalerne i udlejningsperioden. 

Lejer har ansvar for, at udlejningsreglerne overholdes. 

Lokalerne kan tidligst lejes 18 måneder forud. Det fulde lejebeløb plus depositum og rengøring skal 

erlægges senest 5 hverdage efter reserveringen. Når det fulde beløb er indbetalt er reservationen 

gældende. 

Betalingen sker ved indbetaling på RVP's bank konto. 

Man kan kun have fire aktive reservationer ad gangen pr. husstand. 

Er betalingen ikke sket rettidigt, kan lokalet lejes ud til anden side. 

Leje 31. december: 

Ved leje af fælleshuset den 31. december gælder følgende regler: 

Man kan ikke leje fælleshuset to år i træk, med mindre at det den 15. september endnu ikke er udlejet 

til anden side. Man lejer fra kl. 11.00 den 31. december til kl. 08:00 den 2. januar. 

PRISER:    

Pris for 31. december kr. 3.000,00¤ 

Priser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Småbørnsfester 250,00* 250,00* 250,00* 250,00* - - 250,00* 

Indtil kl 18.00 500,00* 500,00* 500,00* 500,00* - - - 

Efter kl 18.00 500,00* 500,00* 500,00* 500,00* - - - 

11.00 til flg. dag 

kl 08.00 
- - - - 1.250,00

¤
 1.250,00

¤
 1.000,00

¤
 

11.00 fredag til 

søndag 08.00 
- - - - 2.500,00

¤
 - 

11.00 lørdag - 

mandag 08.00 
- - - - - 2.250,00

¤
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*Hertil lægges depositum på kr. 2.000,00 og sæt tid af til selvrengøring 

¤ Hertil lægges depositum på kr. 2.000,00 og rengøring kr. 750,00 

De generelle lejeregler kan ses på www.vejrmolle.dk/Klub_Albert 

 

 
 
Klub Alberts drift og virke. 
 
Besluttet af brugergruppen den 07.06.2015 
 
Hvad kan Klub Albert anvendes til? 
 
Motionistklub, kulturklub, bestyrelsesmøder, dartklub, forskellige madklubber, lektiecafe for 
bebyggelsens skolebørn, kortklub, hobbyklub, jagtklub, fiskeklub, skydeklub, pensionistklub, 
It-nørdklub, politiske klubber, vælgermøder, diskussionsklub, småbørnsgruppen, 
teenageklubben, vandreklub, rejseklub, foredrag, julefeste, fastelavnsfest, Sct. Hans Fest, 
sommerfest, Nytårsfestklub, Børsklub, Vedligehold-dit-hus-klub, botanikklub, haveklub, 
ornitologklub, Filateliklub, Grandprixklub, fotoklub, røgeklub, afholdsklub, vinklub, 
ølbryggerklub, religionsklub, Yogaklub, osv.osv. kort sagt....     
   
Alle legitime formål som er indenfor lovens rammer, - og godkendt af Brugergruppen. 
 
Hvem kan anvende/leje Klub Albert? 
A: Alle RVPs foreninger, Klubber samt bestyrelsen (1. Prioritet) 
 
B: Alle myndige medlemmer af Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park.(2. prioritet)  
 
Generelle Lejeregler:  
Klub Albert er af brandmyndighederne godkendt til (udfyldes senere) personer.  
 
Klub Albert er Røgfrit overalt indendørs. 
 
Klub Albert udlejes normalt fra kl. 11:00 på lejedatoen til kl. 08:00 den efterfølgende dag.  
 
Der er specielle regler for at leje Klub Albert 31. december.  
 
Nøgler og Adgang til Klub Albert:  
Her skal der stå noget om hvordan man får adgang til huset, - adgangskoder, nøgler el. lign 
samt hvornår det bliver udleveret/ aktiveret. 
 
Service & rengøring:  
Det er lejers pligt at kontrollere, at inventar og service er i overensstemmelse med 
styklisterne, disse forefindes i bunden af kontrakten.  
 
Musik:  
Der må spilles musik, så længe dette ikke er til gene for de omkringboende. Dørene til 
haveside og mod stien skal holdes lukket, når der spilles musik, eller synges i beboerlokalet. 
Musikanlæg forefindes.  
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Henstilling fra de omkringboende om at dæmpe støjende adfærd skal altid efterkommes.  
 
Brug af åben ild og Grill:  
Det er tilladt at anvende grill, den etablerede bålplads og levende lys udendørs, men vær 
agtpågivende og efterlad aldrig gløder eller åben ild.   
 
Der må alene anvendes levende lys indendørs og vær også her agtpågivende i brugen. Sikre 
at alle levende lys er slukket når huset forlades! 
 
Efter endt leje  
Helt generelt skal Klub Albert efterlades i pænere stand end det blev modtaget!  
Vask af lokalegulve og køkkengulve, rengøring af køkken og toiletter samt øvrigt 
gennemgribende rengøring, varetages af et professionelt rengøringsfirma, således at 
lokalerne fremstår pæne, rene og imødekommende til næste lejer. 
 
Man skal som lejer selv sørge for: 
- at lokalerne efterlades ryddet og gulvene er fejet, evt. spildte madrester eller lign. skal 

optørres.   
 
- at servicen stilles tilbage hvor det stod da du kom, der er mærkater på alle hylder, så du kan 

se hvad der står hvor.  
 
- at evt. ituslået porcelæn, nedbrudt inventar mm. stilles frem for at lette optællingen.  
 
- at alt affald fjernes og henlægges i de dertil hørende containere /skraldespande udendørs.  
 
- at borde og stole sættes tilbage i ”den skitserede opstilling”. 
 
- at toiletter ikke efterlades uhumske og toiletpapir og lign. er opsamlet og henlagt i 

skraldespande. 
 
- at sørge for at køleskabe og fryser(e) er tømte og dørene lukkede.  
 
- at komfur, ovn og køleskabe er rengjorte.  
 
- at alt service er afvasket og tørret efter brug og stillet på plads. 
 
- at ristene til udendørs grill er rengjorte 
 
- at al lys er slukket  
 
- at alle døre og vinduer er lukket og låst.  
 
Nøgler:  
Evt. nøgler eller andet adgangsgivende til Klub Albert afleveres senest den efterfølgende dag 
kl. 18:00, eller efter aftale. Alle adgangskoder deaktiveres umiddelbart efter end lejemål. 
 
Hvis nøglerne mistes eller ikke afleveres rettidigt, omstilles de omfattede låse på lejers 
bekostning. 
 
Eftersyn:  
Lejer er velkommen til at deltage i eftersynet.  
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Deltager lejer ikke i eftersynet, vil den tilsynsførendes vurdering endegyldigt blive lagt til 
grund for evt. erstatning af manglende eller ituslået service/inventar, samt evt. mangelfuld 
oprydning.  
 
Ved grov misligholdelse af reglerne kan lejeren, eller andre i lejers husstand, frem over 
fratages muligheden for leje af lokalerne.  
 
Depositum:  
Depositum tilbagebetales til ønsket bank konto, når Brugergruppe, efter endt leje har 
godkendt lokalernes tilstand, senest 1 uge efter endt leje.  
Nedenstående kan resultere i modregning af depositum:  
- Ituslået og/eller manglende service, samt skader på øvrigt inventar og lokaler.  
- Mangelfuld oprydning, og mislighold af inventar, toiletter og hårde hvidevarer. 
- Hvis håndværker må tilkaldes for udbedring af skader.  
- Afleveres nøglerne ikke til tiden, uanset grund. 
- øvrige mangelfulde opgaver som kontraktligt er pålagt lejeren at udføre efter end lejemål.  
 
Hvis depositum ikke dækker udgifterne, vil regningen blive sendt til lejer.  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTERLYSNING: 
 

Beboerhuset vil gerne overtage højskabe til                              
 

opbevarings formål. 

 
Har Du nogle i overskud,  

 
så ring til: Jesper 29994271. 
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RENGØRING AF FÆLLESHUS 

 

 

Brugergruppen søger en rengøringsløsning til fælleshuset.  

Hvem kan gøre rent i fælleshuset og tjene en ekstra skilling?? 

ekstern rengøringsfirma? 

 studerende/pensionist(er)? 

 aflønningsmetode? 

 andre ideer? 

 

 

Der er mange muligheder; vi har brug for nogen der vil sætte sig sammen og 

finde den rigtige løsning for vores nye fælleshus. 

Kender du nogen eller er du selv interesseret så kontakt 

Anne eller Pia fra Brugergruppen. 

Anne: annej214@gmail.com 

Pia: pia.g.neubert@gmail.com 
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HVAD SKAL BEBOERHUSET HEDDE? 

 

Brugergruppen for det nye beboerhus synes, at vi skal finde 

et mere passende navn til huset end Klub Albert. 

Det burde være muligt at finde noget, der mere viser tilhøret til 

grundejerforeningen/fortæller om alle de spændende 

aktiviteter, som helt sikkert kommer i huset. 

Læg hovederne i blød og lad fantasien råde!!!!! 

 

Læg dit forslag i en kuvert med navn og hus nummer. 

 

Aflever den i øl/vand/vin teltet til sommerfesten den 20. juni i 

Lunden, eller i postkassen til D 18 senest den 21. juni. 

Brugergruppen vil vælge det vi finder bedst, og finde 

en passende præmie til vinderen. 

Gives væk 

Kobberfarvede alu-persienner der passer til karnappen gives væk.      

Kan afhentes i D56 senest 23. juni. 
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Sommerfest 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

Så er vi ved at være klar til sommerfest. 
 

Kl. 14.00 starter børnenes loppemarked 
 

Kl. 16.00 tryllekunstner underholder 
 

Kl. 18.00 er grillen klar 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 

FESTKOMITEEN 

 

 

      

Lørdag den  

20. juni 2015 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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SERVICE-UDLEJNING 
 

                       
 
Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at 
kunne leje festservice til en privat fest. 
 

Der er service til 36 personer, omfattende: 
 

 Dybe og flade middagstallerkener 

 Frokosttallerkener 

 Rød-, hvid-, portvins-,champagne- og vandglas 

 Kaffekopper m/ desserttallerkener 

 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
 35 hvide stabelstole 

 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
Medlemmer af motionistforeningen  kr.100,- 
Andre grundejerforeningsmedlemmer  kr.200.- 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D 18 Telf. 43 96 98 60 
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 Vestegnens Vinduer A/S 

 v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 

Røde Vejrmølle Park 

Priseksempler: 
Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra 32.500,- 
Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags thermo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

1. Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra 
anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, 
vedligeholdelsesfrit fra Velfac 

2. Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

3. Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 
4. Fast tid og fast pris 
5. Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 

 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

6. Forsikringsskader af enhver art 
7. Skillevægge og lofter 
8. Alle typer skure og overdækninger 

 

Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 

Vi er medlem af byg garanti ordningen 

 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 

40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 

www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 

  

http://www.vestegnensvinduer.dk/
mailto:bh@bhbyg.dk
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 

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

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. 

Vestre Kirkegård 
og Kødbyen 

Tirsdag 15. 
september 

12:30 Lunden 
8. sept. til 
formanden 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Københavns 
Politigård 

Søndag 4. 
oktober 

9:30 Lunden 
28. sept. ved 
indbetaling på 
konto 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Arken   
Bjørn Wiinblad 

Onsdag 4. 
november 

10:00 Lunden 
28. oktober til 
formanden 

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 


