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Bladets indhold: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fra bestyrelsen: 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Fest for de aktive for Væremøllen. 
 Orienteringsmøde om ny 

affaldsordning. 
 Udskiftning af carporttage er nu 

besluttet. 
 Parkering og trailere på P-pladser. 
 Beskæring, beplantning og fliser. 

 
 

Væremøllen: 
 Lejepriser. 
 Booking. 
 Væremøllen, nu også på Facebook. 
 Generelle husregler. 

 
Indlæg: 
 Det kan godt være, at der er langt til 

Paris, men... 
 Eferlysning. 
 Mit navn er Anna… 
 Renovation 2015. 
 Oprettelse af fiskeklub. 
 Efterlysning af frivillige til 

julearrangement i Væremøllen. 
 Billigere affaldstakster kompenserer 

for… 
 Dart. 
 

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

Foreninger: 
 Kulturel Forening tilbyder. 
 RVP-MK’s vinklub. 
 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 
 
Bladet kan her ses i farver. 
 

 

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 i 
VÆREMØLLEN 

mandag den 2. november kl. 19.30 
 
 
 

http://www.vejrmolle.dk/
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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FEST FOR DE AKTIVE FOR VÆREMØLLEN 
 
Brugergruppen inviterede fredag den 18. september til fest i Væremøllen for alle de, der 
havde deltaget i renoveringen af vores fælleshus. Det var en meget vellykket fest, hvor 
brugergruppen havde taget initiativ til selv at stå for menuen, indkøb og fremstilling af en 
festmiddag for de 49, der havde haft mulighed for at svare ja til invitationen. I alt 70 
medlemmer var blevet inviteret til festen. 
 
Der var mange positive meldinger fra især de medlemmer, der havde været med i starten, og 
som til festen så det endelige resultat. 
 
Væremøllen kan tilbyde at være vært for op til 149 personer, men så bliver der ikke tale om 
siddende gæster. 
 
Inden festen havde brugergruppen opsat et festtelt på 6*10 m, som huset havde overtaget fra 
klub Vest. Alt, hvad der skulle bruges, var på stedet, så teltet kunne rejses uden problemer. 
Brugergruppen vil overveje om teltet fremover skal tilbydes til medlemmer på lejebasis. Teltet 
var ikke en del af det festlige arrangement, men et bud på, hvad Væremøllen kan tilbyde. 
 
Bestyrelsen takker alle aktive for renoveringen af Væremøllen, og vi håber på en fortsat 
velvillig indsats fremover med den nødvendige vedligeholdelse. 
 
 

ORIENTERINGSMØDE OM NY AFFALDSORDNING 
 
Onsdag den 23. september holdt bestyrelsen sit første arrangement i Væremøllen. 
Bestyrelsen havde satset dels på at vise Væremøllen frem til så mange som muligt, dels at vi 
kunne være i huset. Til mødet kom der ca. 85 medlemmer. De fik først en gennemgang af 
den ny affaldsordning med de seneste økonomiske opdateringer og nogle af de bagved 
liggende affaldstal. Povl Marcussen, fra Agenda Center, blev efterfulgt af en ’kommerciel 
repræsentant’ fra firmaet Zenzo Group, der forhandler og rådgiver om affaldssystemer. Det 
sidste gav et indblik i, hvordan sådanne systemer fremtræder i virkeligheden, hvordan de er 
udformet og hvordan de virker i drift. 
 
Bestyrelsen fremlagde tal for sammenligninger mellem de tre relevante ordninger for Røde 
Vejrmølle Park. Desværre kunne Povl Marcussen fortælle, at en løsning for Snebærhaven 
som minimum havde kostet knap 150.000 kr. at etablere, mod de ca. 70.000 kr. bestyrelsen 
havde fået information om fra Snebærhaven. 
 
Undersøgelser efter mødet peger på, at den sande udgift snarere ligger i størrelsen 210.000 
kr. for et nøglefærdigt system. Der må altså være skudt støttekroner ind i det projekt, som 
Snebærhaven er blevet en del af. 
 
Bestyrelsen opfordrer jer alle til at holde jer orienteret om, hvad der sker på affaldsfronten på 
vores hjemmeside under fanen ’Ny Affaldsordning’. Her vil bestyrelsen i oktober lægge så 
meget information frem for jer, så vi på den ekstraordinære generalforsamling, der bliver 
afholdt til den 3. november kl. 19:30 på Herstedøster Skole, kan træffe en beslutning på et 
oplyst grundlag. 
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Bestyrelsen arbejder på at skaffe sammenlignelige tilbud fra firmaer der leverer ’nedgravede 
eller delvis nedgravede’ affaldssystemer. Vi har endvidere undersøgt muligheden for at få 
vores eksisterende stativer lavet om som erstatning for den 240 liters beholder, der indgår i 
kommunens ordning 1. Det er ikke økonomisk muligt af flere grunde specielt fordi firmaet der 
leverede stativerne ikke længere eksisterer. I det hele taget arbejdes der på flere fronter for 
et nyt affaldssystem. 
 
Bestyrelsen føler dog, at kommunen er kommet alt for let om ved at opgive de eksisterende 
stativer. En samlet kommunal indsats kunne måske have åbnet for en løsning, hvor de 
eksisterende stativer kunne indgå sammen med lokale affaldsøer eller miljøspots. 
 
En løsning bestyrelsen kunne se som fornuftig var, at vi besluttede os for ordning 3, dvs. med 
tilkøb af et mindre madaffaldsstativ, accepterede den dyrere driftsudgift, og så tiden an nogle 
få år, hvor der så kunne indsamles erfaringer fra de tidlige ordninger omkring i landet, der 
inkluderede affaldsøer eller miljøspots som ordning 1. 
 
 

UDSKIFTNING AF CARPORTTAGE ER NU BESLUTTET 

 
Bestyrelsen har nu i overensstemmelse med beslutningen på carportlaugsmødet den 31. 
august 2015 undersøgt yderligere og er nået til den beslutning, at det bedste tilbud kom fra 
HRH tømrer og Snedker A/S. 
 
Tilbuddet var på i alt 429.676 kr. inkl. moms svarende til en pris på 3.611 kr. pr. carport. 
Herfra trækkes der 1.400 kr. fra de henlagte midler i carportlauget. Det samlede beløb du/I 
som carportbruger herefter skulle indbetale til Grundejerforeningen i en ekstraordinær 
vedligeholdelsesydelse blev på 2.211 kr. pr. carport. Sidste frist for indbetaling af 
vedligeholdelsesydelsen var den 29. september. Ved opgørelse sidst på dagen den 30. 
september manglede der endnu 27 carportbrugere at indbetale vedligeholdelsesydelsen. De 
har nu modtaget en rykker med frist til rettidig betaling tirsdag den 13. oktober. Herefter vil 
bestyrelsen betragte carportaftalen som misligholdt.  
 

PARKERING OG TRAILERE PÅ P-PLADSER 
 
Bestyrelsen får med jævne mellemrum mails fra medlemmer der finder det urimeligt at andre 
medlemmer ikke kan/vil indordne sig under de regler, der er givet i vores lokalplan om 
parkering i vores område. 
 
Bestyrelsen har gentagne gange opfordret til, at I overholder de regler for parkering, der er 
vedtaget med vores lokalplan, se §5.4: 
 
 

 
Parkering må kun finde sted på de eksisterende fælles parkeringsarealer, jfr. kortbilag nr.1. 
Se note 1 vedr. køretøjer over 3500 kg. 
 
Kortbilag nr. 1 kan ses i lokalplan 18.5, der kan hentes fra vores hjemmeside. 
 
note 1: I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 bestemmes herved - med samtykke fra 
Glostrup politi – at der for kommunale og private fællesveje samt parkeringspladser eller 
lignende i Albertslund Kommune gælder følgende: 
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Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer 
(herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 
19.00 – 07.00, medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte 
vejstrækninger eller pladser. 
Uden for de nævnte steder må påhængskøretøj (herunder campingvogne) med tilladt 
totalvægt på højst 2.000 kg. dog parkeres i indtil 24 timer. 
For overtrædelse af denne parkeringsbekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af 
færdselslovens § 121. 
 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at der kan etableres én parkeringsplads på hver 
P-plads reserveret til en fælles trailer. Gives denne tilladelse kan en P-plads søge om at 
bruge denne plads til en fælles trailer. 
 

BESKÆRING, GENPLANTNING OG FLISER 

 
Bestyrelsen har modtaget følgende ønsker for efterårsarbejde på vores fællesarealer: 
 

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

li
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Humlehusene 

Svend Tanke 
Nielsen 

H6 
Rønnebærtræ ud for H10 er næsten dødt og bør 
fældes 

  x 
 

Bo Ekelund H14 Gerne se på de skæve og hullede fliser. x   
 

Jann 
Jeppesen 

H18 

De to rosenbuske, den ene ved gavl, den anden ind til 
vores hæk, bedes tyndet og beskåret. 
 
Snebærbuskene i bunden af fællesarealet ind til vores 
hæk bedes fjernet helt, så vores hæk kan få bedre 
vækstbetingelser. 

  x 

 

Jann 
Jeppesen 

H18 
Ved regn samler der sig en stor vandpyt ved 
lygtepælen ud for H36. 

x   

 

Jytte 
Majchek 

H26 H26. Det drejer sig om 4 fliser. x   
 

Åse Møller H32 Hullede Fliser samt sø ved regn. x   
 

Line Åberg H56 

Foran H56 - er der flere store træer der trænger til 
beskæring. 
Bagved H56 - træ trænger til beskæring. 
"Bede" foran H56 og en del af rækken ned - trænger i 
høj grad til at blive plejet. Gartneren har været god og 
plejende i bedene i den ene ende af rækken - mens 
den anden ende er et vildnis. 
Så sent som i denne uge har gartneren været forbi og 
har "plejet" den del af bedet ned mod H64. Men ikke 
den resterende del af bed mod p-pladsen. 

  x 
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Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 
kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 
trives dårligt omplantes. 
Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. F
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Mie Juhl H96 

Enderækkehus H96. Vi vil gerne have fældet de to 
birketræer. De er for store og ikke særlig pæne mere. 
De må meget gerne erstattes af nogle mindre træer. 
For et par år siden væltede et af birketræerne. Den 
risiko er der muligvis også med de sidste to træer. 

  x 

 

Josephsen H110 
Fliser Udskiftes. Flisearealer der trænger til 
vedligehold af den ene eller anden grund bør total 
renoveres i bebyggelsen. 

x   

 

Josephsen H110 
1. Kraftig beskæring af syrener på østsiden. 
2. Fjernelse af "vilde" buske  ved birketræet. 

  x 

 

Steen H116 

På skrænten ud for haverne mod stien til H114, H116, 
H118 er der efterhånden vokset et vildnis frem. Er det 
muligt at få dette fjernet og erstattet af rød- og 
hvidtjørn, sat på skift? Sådan var vegetationen 
tidligere. Kan dette ikke lade sig gøre, ønskes en 
kraftig udtynding og beskæring af vildnisset. 

  x 

 

Steen H116 

Ud for H116 og H118 er der et vejbump. Der har 
tidligere været 4 jap. kirsebærtræer – ét i hvert bed. Et 
træ er helt væk (fældet tidligere?). Et andet er i en 
ynkelig stand. Kan der sættes nye? Måske skulle 
beplantningen ændres. Når der kører store lastbiler 
over bumpet, flår og knækker de grenene. Kunne en 
ændret beplantning overvejes? 

  x 

 

Degnehusene 

Drosthede D36 

Vi ønsker beskæring i højde og bredde af 2 stk. store 
ældre japanske kirsebærtræer mod vor haveside, 
samt nyplantning af et lille kirsebærtræ, som næsten 
er gået ud. 

  x   

Lillan Lassen D40 

Kastanjetræet ud for D40 ønsker vi beskåret, da det er 
ved at blive for stort. Samtidig trænger roserne på 
fællesarealet også til en beskæring og, hvis det er 
muligt, at få fjernet humlen, som er ved at kvæle dem. 
Forleden kom “gartneren” forbi og vi skal da lige love 
for, at der blev beskåret, som I kan se af vedhæftede 
billeder. Umiddelbart vil vi kalde det en massakre! Vi 
spurgte, om de ikke kunne tage toppen, men fik den 
besked, at der skulle beskæres, så man kunne 
komme forbi! Det er vel heller ikke helt normalt, at 
man beskærer roser med en hækkeklipper! 
Samtidig kan man jo så konstatere, hvis de beskæres 
i toppen, at det har været dobbelt arbejde, da de jo så 
skal forbi endnu engang, og det koster vel hver gang. 

  x   
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Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 
kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 
trives dårligt omplantes. 
Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. F
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Erik Pilgaard D46 

Meget generet af et kastanjetræ, der står i et buskads 
på fællesarealet umiddelbart op til fortovet foran D46. 
Jeg vil gerne have det helt fældet og ryddet op i 
buskadset. Træet er blevet alt for højt og kronen har 
bredt sig ud over sti og skur og hængende grene 
generer forbipasserende. nedfald fra træet af blade og 
visne blomster, at tagafløbet på mit skur ustandseligt 
tilstoppes, hvilket har medvirket til, at skurtaget nu er 
blevet utæt på grund af fugt og stående vand. 
Det vil også pynte på arealet omkring den slidte 
legeplads, at buskadset blev vedligeholdt og evt. 
reetableret med græsplæne, som det resterende 
fællesareal D40 til D48. 

  x   

Erik Pilgaard D46 

Fortovsfliserne mellem træet og mit skur er begyndt at 
hæve sig. Nogle af fliserne er begyndt at vippe. 
Det er sandsynligvis rødderne fra kastanjetræet, der 
løfter fliserne 

x     

Jan 
Jørgensen 

D7 

Endnu en gang vil jeg fremsætte et ønske om 
opretning af fliser ved D7. 
Vi har stadig en kæmpe sø foran vort hus, som er til 
stadig gene både for os og vores nabo. På havesiden 
af D7 (endehus) og hele vejen ud til stamvej, ligger 
fliserne aldeles uhensigtsmæssigt skævt. Det er sket 
flere gange at folk snubler, da sprækkerne mellem 
fliserne efterhånden er vel voksne. I perioden fra 
sidste ønske om flise omlægning, er der tre gange 
blevet kørt med motorbør og gravemaskine. Vi fik lagt 
nye vandrør da de gamle sprang. Vore genboer 101-
112-114 fik plantet ny bøgehæk. TDC har været ude 
at grave ved 7 p.g.a. kabelfejl, de "smed" dog to nye 
fliser, hvor de burde have lagt nogle flere, da der er 
flere der gik i stykker da de kørte med deres 
gravemaskine.     

x     

Per Jansen D21 

Fliser udenfor D21 og måske også D19 som er gået i 
stykker. Der er jo nu sat sten så det er svært at køre 
op på fortovet så dette må have været fliser som er 
gået i stykker forinden. 

x     

Per Jansen D21 

Desuden ser jeg meget gerne at der tages stilling til og 
beskæres alvorligt i grænsen op til Godthåbsparken 
lege/fodbold plads. Det gælder både lige foran haven 
og de træer som vokser på nordsiden af pladsen dvs. 
langs stien ned mod søen. Får vi ikke beskåret 
træerne er vi om føje tid fuldstændig afskåret fra at få 
sol i haven. 
Syd for P-pladsen står en række meget høje træer 
som vel er Godthåbsparkens. Burde ikke de også 
beskæres? 

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

D55 
Fliserne ud for nr. D55-D59 ønskes repareret/udskiftet 
pga. store frostsprængninger, knækkede og skæve 
fliser. 

x     

Mitzi Nielsen D59 

Beskæring af træer mellem sti og vores hæk, da der 
igen er mange grene, der nu når ind over hækken 
(måske de skal skæres en del ned) 
Cyklisterne på stien får grene i hovedet. 
Beskæring af træer der står for enden af vores have, 
så de ikke er så høje - eller tæt op af hæk. 
Ved vores skur står et træ - der er ikke længe før 
grene rører skuret og det ønsker vi ikke. 
Samt det måske skulle skæres en del ned (så det er et 
hyggelígt træ ved vores lave huse og skure). 

  x   

Bettina 
Johannsen  

D65 Birketræ ønskes fældet   x   

Præstehusene 

Ulla Bæch P32 
Jeg har 4 - 5 fliser på fortovet foran huset med huller, 
som kan forårsage personskader i glat vejr, og 
desuden er besværlige at bruge en sneskraber på. 

x     

 
P38 

Fælde eller beskære stort træ i toppen på 
fællesarealet, udfor P56, da træet skygger ned i min 
have hele sommeren, og især aftensolen. 

  x   

Jes Sjur 
Olsen  

P82 
En del knækkede flise på stien langs min have. (Også 
ud mod Herstedøstervej.) 

x     

Jes Sjur 
Olsen 

P82 

Gavl ud til Herstedøstervej. 5 meter fra min gavl, i 
beplantningen ud mod vejen) står der et ca. 20 meter 
højt kæmpe træ (Kender ikke arten). Træet skygger 
hele formiddagen, så vi først har sol omkring middag. 
Ud over det sviner der voldsomt om foråret, når det 
smider sine frø. Er det muligt at få det beskåret evt. 
fældet??  

  x   

Lorraine 
Henriksen 

P116 

Kraftig beskæring af kirsebærtræet ud for P116. Det 
ønsker jeg stadigvæk. Træet er voldsomt stort og 
skygger meget i min forgård. Jeg ser allerhelst træet 
fældes, hvis træet ikke fældes, ønsker jeg en 
KRAFTIG beskæring. Ved sidste beskæring blev kun 
smågrene fjernet og det var ikke tilstrækkeligt. Der 
skal virkelig skæres meget væk. Evt. kan der 
nyplantes med et træ, der ikke bliver så stor. Derud-
over er der under det omtalte træ en busk, der er gået 
ud som kan fjernes ved samme lejlighed. 

  x   

Janne Mørch 
Gadsbøll  

P21 

Beskæring af det vildnis/krat der befinder sig på den 
anden side af vores hæk for enden af haven. Den er 
alt for stor, høj og vild til at vi selv kan klare den. Og 
kvæler hækken 

  x   
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Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 
kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 
trives dårligt omplantes. 
Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. F
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Jes Aagaard P47 Defekte fiser på vores fortove x     

Nina Larsen P55 
Fældet eller beskåret det store egetræ, som står 
mellem Præstehusene 55 og 57, da det forhindrer 
lyset fra lampen. 

  x   

Birthe 
Honore 

P101 Fliser opret og udskift P101-103 x     
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Lejepriser. 

 
Hvad kan Væremøllen anvendes til? 
 
Motionistklub, kulturklub, bestyrelsesmøder, private fester, dartklub, madklubber, lektiecafe for 
bebyggelsens skolebørn, kortklub, hobbyklub, jagtklub, fiskeklub, pensionistklub, It-nørdklub, politiske 
klubber, vælgermøder, diskussionsklub, småbørnsgrupper, teenageklubber, vandreklub, rejseklub, 
foredrag, julefest, fastelavnsfest, Sct. Hans Fest, sommerfest, nytårsfestklub, aktieklub, vedligehold-
dit-hus-klub, botanikklub, haveklub, ornitologklub, filateliklub, grandprixklub, fotoklub, røgeklub, 
vinklub, religionsklub, yogaklub, osv. osv. kort sagt.. 
...alle legitime formål som er indenfor lovens rammer, - og godkendt af Brugergruppen. 
 

Hvem kan anvende/leje Væremøllen? 
 

A: Alle RVP`s foreninger, Klubber samt bestyrelsen (1. prioritet) 

B: Alle myndige medlemmer af Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park.(2. prioritet)  

 

Hvad koster det at anvende/leje Væremøllen ? 
 
A:  

Alle RVP´s foreninger, Klubber samt bestyrelse kan vederlagsfrit anvende Væremøllen til fælles 

sammenkomster, arrangementer, fester, møder og lignende. 

 
B:   
Pris for 1 dag: Pris: + Rengøring: Depositum:   
Fredag  kl.11:00 til lørdag kl. 08:00 Kr. 1.250,-  kr. 750,- kr. 2000,-  
Lørdag  kl.11:00 til søndag kl. 08:00  Kr. 1.250,-  kr. 750,- kr. 2000,- 
Søndag  kl.11:00 til mandag kl. 08:00 Kr. 1.000,-  kr. 750,- kr. 2000,- 
 
Pris for 2 dage:  
Fredag kl. 11:00 til søndag kl. 08:00  Kr. 2.500,-  kr. 750,- kr. 2000,- 
Lørdag kl. 11:00 til mandag kl. 08:00 Kr. 2.250,-  kr. 750,- kr. 2000,-  
 
Pris for 31. dec.:   
31. dec. kl. 11:00 til 2. jan. kl. 08:00  Kr. 3.000,-  kr. 750,- kr. 2000,- 
 
Pris for mandag – torsdag indtil kl. 18:00 (pr. dag): 

 Kr. 500,-  kr. 750,- kr. 2000,-  
 
Pris mandag - torsdag (kl. 11:00 - 08:00 efterfølgende dag):    
    kr. 1.000,-  kr. 750,- kr. 2.000,-  
 
Helligdage takseres som søndag. 
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Booking. 

 

Opskrivning til leje og betaling:  
 

 Udlejningen foregår ved henvendelse til brugergrupperepræsentant på: lokalebookingrvp@gmail.com  

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

 Lejer har ansvar for, at husreglerne overholdes.  

 Væremøllen kan tidligst reserveres 18 måneder forud. Ved reservationen betales depositum kr. 2.000,- 
indenfor 5 hverdage. Lejen + rengøringsbeløbet betales senest 2 mdr. før lejeperioden. Når depositum 
er indbetalt er reservationen gældende.  

 Betalingen sker ved indbetaling på RVP´s konto: 4440 3360114007 mrk.: Fælleshus+ husnr. (F.eks. 
Fælleshus, D217) 

 Man kan have 4 aktive reservationer ad gangen pr. husstand.  

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

Leje 31. december:  
Ved leje af Væremøllen den 31. december gælder følgende: 
Man kan ikke leje Væremøllen 2 år i træk medmindre, 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. Der vil blive åbnet for booking den 1.-
15. september - derefter vil der blive trukket lod blandt de interesserede. Nr. 1+2+3 vil blive kontaktet. 
 
/ Brugergruppen, Væremøllen, august 2015. 
 
 

  

 Væremøllen - nu også på facebook. 

Alle medlemmer af Røde Vejrmølle Parkens 

grundejerforening er også velkomne i Væremøllens facebook 

gruppe:  

Væremøllen - fælleshuset i Røde Vejrmølle Park 

Brugergruppen 
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Generelle husregler: 

 
Væremøllen er af brandmyndighederne godkendt til: afventer kommunens 
lokalplansgodkendelse! 
Væremøllen udlejes normalt fra kl. 11:00 på lejedatoen til kl. 08:00 den efterfølgende dag.  
Væremøllen er røgfri. 
Der er specielle regler for at leje Væremøllen 31. december.  
 
Nøglekort og adgang til Væremøllen:  
Der udleveres et nøglekort som er programmeret med adgangskoden. 
Brugergrupperepræsentanten kontaktes senest en uge før lejemålet. Denne anviser brug og 
lukkeprocedure.  
 
Service & rengøring:  
Det er lejers pligt at kontrollere, at inventar og service er i overensstemmelse med 
styklisterne. Der henvises til særskilt liste – som også er ophængt i fælleshuset. 
 
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.  
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 
agtpågiven og efterlad aldrig gløder eller åben ild.   
Der må anvendes levende lys indendørs og vær også her agtpågiven i brugen.  
Sikre at alle levende lys er slukket når huset forlades! 
 
Efter endt leje:  
Helt generelt skal Væremøllen efterlades i pænere stand end den 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 alt indendørs inventar (borde, stole, og øvrigt inventar) forbliver indenfor husets 

indvendige rammer. Disse må aldrig bruges udendørs! 
- 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”. se tegning på opslagtavlen! 

Rest inventar henstilles i depotrummet. 

- at toiletter ikke efterlades uhumske og evt. papir og lign. er opsamlet og henlagt i 
skraldespande. 

- at sørge for at køleskab og fryser er tømte og dørene lukkede.  
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- at komfur, ovn og køleskab er tømte og efterladt i pæn stand.  
- at alt service er afvasket, tørret efter brug og stillet på plads. 
- at ristene til udendørs grill er rengjort. 

- at al lys er slukket.  
- at alle døre og vinduer er lukket og låst.  
 
Nøglekort:  
Nøglekort til Væremøllen afleveres efter aftale. Alle adgangskoder deaktiveres umiddelbart 
efter end lejemål. 
Hvis nøglekort mistes eller ikke afleveres som aftalt, omstilles låse på lejers bekostning. 
 
Eftersyn:  
Lejer er velkommen til at deltage i eftersynet.  
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 senest 1 uge efter endt leje, når 
Brugergruppe, har godkendt lokalernes tilstand. 
 
Nedenstående kan resultere i modregning af depositum:  

- Ituslået og/eller manglende service, samt skader på øvrigt inventar og lokaler.  

- Mangelfuld oprydning, misligholdelse af inventar, toiletter og hårde hvidevarer. 
- Hvis håndværker må tilkaldes for udbedring af skader.  
- Afleveres nøglekortet ikke til tiden, uanset grund. 

- Andre mangelfulde opgaver som efter aftale er pålagt lejeren at udføre efter end lejemål. 
-  
Hvis depositum ikke dækker udgifterne vil regningen blive sendt til lejer.  
 
/ Brugergruppen, Væremøllen, august 2015. 
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Det kan godt være, at der er langt til Paris, men….. 

 

Fra Albertslund er der 1.017 km til Paris og Klimakonferencen ”COP 21”. Det står der i 

hvert fald på skiltet i Kanalens Kvarter ud for Agenda Centeret.  

Klimakonferencen afholdes i december, og den er vigtig! For der er lagt op til, at 

alverdens ledere indgår en global klimaaftale, der skal sikre, at temperaturen på 

kloden ikke stiger mere end 2 grader. I dag er temperaturen allerede steget omkring 1 

grad, og det er slemt nok, med voldsommere storme, temperaturudsving, smeltende 

ismasser og mange flere skybrud. Lykkes det ikke at få en global aftale på plads, 

bliver det for alvor, alvor!!  

Det var i øvrigt den aftale, der kiksede på COP 15 i København i 2009. I de 

mellemliggende år, har der været forhandlet og forhandlet og forhandlet, og nu er det 

så endnu vigtigere, at det lykkes denne gang. Men det er desværre langt fra givet.  

Til gengæld er det helt sikkert, hvad enten der kommer en aftale eller ej, at vi i 

Albertslund, i vores boligområder, hjem og i vores hverdagsliv skal fortsætte med at 

gøre, hvad vi kan for ikke at bruge mere energi end højest nødvendigt. Samtidig skal 

energiselskaberne hurtigst muligt omstille til vedvarende energi, så vi undgår 

udledningen af CO2 fra olie, kul og gas og dermed klimaforandringer. 

Derfor er der også en pil på skiltet i Kanalen, hvorpå der står ”0,009 km Agenda 

Centeret”. Vil man lokalt være en del af den store nødvendige globale 

omstillingsproces, så er der altid hjælp og inspiration at henne 9 meter henne ad 

gaden  

 

Med venlig hilsen  

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 
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Mit navn er Anna 
 

…jeg er 15 år og går i 9. klasse. Jeg leder efter et barnepigejob, her i Røde Vejrmølle Park. 
Hvis I mangler én til at hente børnene fra børnehave eller 
fritidshjem og passe dem på hverdage eller i weekender, så er 
jeg frisk!  
 
Jeg kan også hjælpe med lektier. Jeg er meget ansvarsfuld og 
god til både at hygge og lege. 
 
Jeg bor i Præstehusene 40. Ring til mig på 42 48 84 48. 
Mvh. Anna 
 

 

 
 
 
 
 

ETERLYSNING 
 
Dusør gives til den, der har fundet mit 
lyseblå sjal. 
Jeg har mistet det mandag den 21/9. 
 

Henvendelse:  27 63 11 85 
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Renovation 2015 

Degne- og Præstehusene Humlehusene 

Glas & papir 
onsdage 

Ulige uger 
Glas & papir 

tirsdage 
Ulige uger 

Haveaffald 
onsdage 

Lige uger 
Fra marts - 
november 

Haveaffald 
tirsdage 

Lige uger 
Fra marts - 
november 

Storskrald onsdage: 
29 okt, 26 nov, 31 dec. 

 

Storskrald tirsdage: 
28 okt, 25 nov, 30 dec. 

  

Pap og småt metal 
onsdage: 

22 okt, 19 nov, 17 dec. 
 

Pap og småt metal  
tirsdage: 

21 okt, 18 nov, 16 dec. 
 

Genbrugsstationen 
Åben Alle dage kl. 10.00 – 17.00 
(Undtagen 24-26/12 og 31/12-1/1) 

 
Farligt affald og småt elektronik 

(Miljøboksordningen) 
Den 1. fredag i hver måned 

(husk at ringe på 80 20 80 30 onsdag inden afhentning) 
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Oprettelse af fiskeklub 

 

På mødet den 30. september i Væremøllen blev det besluttet at fortsætte med etableringen 
af en fiskeklub. 
 
Det blev således besluttet, at Finn Skjørbæk, Bjarne Blok Hansen og Steen Thystrup skulle 
komme med et forslag til fisketure og til aktiviteter på klubmøder, som forventes afholdt i 
Væremøllen. 
 
Det blev samtidig besluttet, at indkaldelser m.m. i starten skulle ske gennem vores 
medlemsblad Røde Vejrmølle. 
 

Det næste møde vil finde sted 

onsdag den 11. november kl. 19:30 i Væremøllen 
 
Vi er stadig i opstartsfasen, og håber, at der stadig vil være personer, som har lyst til at 
deltage, hvilket kan ske ved henvendelse til en af nedennævnte. Vi ser frem til at møde dig. 
 
Med venlig hilsen 
Steen Thystrup H.2 tlf: 43 63 35 45 Mail: vejrmolle@gmail.com 
Finn Skjørbæk P.79 tlf: 26 82 02 25 Mail: fisk@vejrmolle.dk 
Bjarne Hansen D. 97 tlf: 43 43 19 97 Mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 

 
 

  

 

mailto:vejrmolle@gmail.com
mailto:fisk@vejrmolle.dk
mailto:aogb.blok@comxnet.dk
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Efterlysning af frivillige til julearrangement i 

Væremøllen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal vi have genoplivet traditionen med  

et julearrangement i Røde Vejrmølle Parken?  

Brugergruppen søger frivillige til at arrangere og delvis 

stå for et julearrangement. Der er mange frivillige kræf- 

ter i foreningen, at trække på ved afviklingen selve arran- 

gementet. Men vi mangler en iderig gruppe der planlæg- 

ger dagen. Kom med Jeres ideer til planlægningsmødet 

torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i Væremøllen.  

På Brugergruppens vegne Louise 
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Billigere affaldstakster kompenserer for stigning i 
kommuneskatten 2016?  
Vi skal på den ekstraordinære generalforsamling 3. november forholde os til ny kommunal 

affaldsordning 2016. Vi foreslår bestyrelsen udarbejder og indsamler spørgeskemaer fra alle 

grundejere om hvilken affaldsordning (type og pris mv.) man ønsker indført. 

Meningstilkendegivelsen forelægges på generalforsamlingen.   

Kommunen besluttede 10. marts vi får ny billigere affaldssortering i 7 fraktioner, idet 

papordningen fortsætter som før. For at dette gøres muligt skal vi have nye indsamlingsbe-

holdere. Næsten 1.000 grundejerne i Albertslund Vest (afd. 1-2-3) har valgt ordning 2 med 3 

beholdere. Brøndby Kommune har indført disse beholdere i 2014. Ishøj, Vallensbæk og 

Høje-Taastrup gennemførte forsøg i 2012 med beholdere, og de blev positivt modtaget. 

Løsninger med beholdere er de mest udbredte i kommunerne.   

Affaldsordning 3 med stativer bør undgås, fordi den er dyrere end ordning 2, uden vi får 

valuta for pengene. Ordning 1 med miljøspot er billigere i årligt gebyr, men det tager 10 år at 

betale anlægsudgiften på ca. 5.000 kr. pr. husstand (ekskl. renter). Hertil kommer evt. 

oprydningsudgifter. Kommunen indfører derfor den billigere ordning 2 gennem 3 bedre 

sorteringsbeholdere. Det kunne tænkes, der er andre muligheder allerede efter de 2 første 

driftår og erfaringer. Hvorfor så betale anlægsinvestering på næsten 1,5 mio. kr. for 10 mil-

jøspots.   

Den største ændring vil være 14 dages tømning fra september-maj af vores restaffald og 

madaffald (rest 160 liter og mad 80 liter). Madaffald kan tømmes hver uge i 3 

sommermåneder for 118 kr. Indsamlingsfrekvensen for de tørre genanvendelige fraktioner 

ændres, så papir og plast indsamles i én beholder (160 liter/80 liter) som tømmes hver 3 uge. 

Glas og metal i én anden beholder, som tømmes hver ottende uge (160 liter/80 liter).   

Hensigten med nye affaldsordninger er at gøre det lettere og billigere for borgerne at komme 

af med det genanvendelige affald, tættest muligt på husstanden. Vi anbefaler ordning 2 med 

vask og leasing af 3 stk. beholdere på hver 240 liter. Vi er en rækkehusbebyggelse med 289 

husstande og 795 beboere i Røde Vejrmølleparken. Vi har grovkøkken lige ud til vore 

affaldsbeholdere, så nemmere bliver det ikke at komme af med affald og få sorteret straks. 

Beholderne står fortsat på egne matrikler. Alle får afhentet alle affaldstyper det samme sted, 

som i dag. Beholderne erstattes ved hærværk og slitage på låg/hjul. Mål på en beholder er 

60 x 73 x 110 cm (b x d x h).  

Vi undgår debat om gåafstande med affald. 2-3 meter gåafstand tilgodeser børnefamilier og 

ældre. Vi undgår nyindretning af køkkener og deraf udgifter. Vi skal ikke nedlægge 

parkeringspladser, men kan forskønne carporte og P-pladser med træer og buske.  

Røde Vejrmølleparken kan fortsætte med opsamling af haveaffald og storskrald ved husstan-

den. Vores område benytter parkeringspladserne til fælles hensættelse af storskrald og have-

affald. Prisen bliver 410 kr. årligt gennem en tilmeldeordning for hver enkelt husstand. Pap 

indgår i denne henteordning.  
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Den samlede pris for det årlige affaldsgebyr udgør i dag 4.425 kr. og billiggøres med 1.000 
kr. ved valg af 3 beholdere. Ny pris bliver 3.478 kr. (2.950 kr. + 410 kr. + 118 kr.). Eneste 
udgift for rækkehusene kan være en form for (grøn) indhegning, hvis man selv synes det 
bliver mere æstetisk acceptabelt.  
Undersøgelser viser 10 % af borgerne er vanskellige at få til at sortere. 45% vil meget gerne 

sortere og 45% sorterer, hvis det er nemt. Vi skal vælge beholderløsningen, som både er 

nemt og bekvemt for os alle.   

Fin Hansen, Humlehusene 70 
Eli Diamant, Humlehusene 68 
Sendt 5. okt. 2015 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Dart 
 
Vi har nu taget hul på den nye sæson i vores nye fælleshus, 
VÆREMØLLEN. Vi startede den 5. oktober kl. 20.00 og 
fortsætter med den 19. okt., 2. nov., 16. nov., og  
30. nov. 
 
HUSK:  Fremover vil vi mødes kl. 19:30. 
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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: 

Københavns 
Politigård 

Søndag 
25. 
oktober 

9:30 Lunden 
16. okt. 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. 

Julekoncert i 
Roskilde Domkirke 

Søndag 6. 
december 

13:00 Lunden 
28. okt. ved 
indbetaling på 
konto 

Der er 
fællestransport til 
Roskilde. 

Ordinær 
generalforsamling 

Fredag 6. 
februar  

18:00 Væremøllen   

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Indmeldelses-blanket 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2016 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 
 

 

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 søndag kl. 11.00 er der folk, der spiller Petanque på 

banen i Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 

Dart: Vi har nu taget hul på den nye sæson i vores nye fælleshus, VÆREMØLLEN.  
Vi startede den 5. oktober kl. 20.00 og fortsætter med den 19. okt., 2. nov., 16. nov., og  
30. nov. 
Efter jul starter vi op igen den 4. jan., 18. jan., 1. feb., 29. feb., 14. mar., 28. mar., og 11. apr., 
som er afslutning for sæsonen 2015/16. 
Alle dage er mandage med start kl. 19:30. 
Medlemskab af RVP’s motionister er nødvendig for deltagelse. 
 
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 
 
 
 

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 


