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Fra bestyrelsen: 
 
 Carporte. 
 Ekstraordinær generalforsamling. 
 Vinterberedskab. 
 Forsøget med flisebelægning. 
 Væremøllen. 
 

Væremøllen: 
 
 Opskrivning og lejepriser. 
 Spiseklubber. 
 Væremøllen, nu også på Facebook. 
 Aktivitetskalender. 

 
Indlæg: 
 
 Renovation 2015. 
 Eferlysning. 
 Oprettelse af fiskeklub. 
 Fællesspisning i Væremøllen. 
 Krea-aften. 
 Planlægningsmøde for julefesten. 
 3 små dyrevenner. 
 Julecafe. 
 Så skal vi til det med varme igen. 
 

Annoncer: 
 
 Rullestillads. 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 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 
 
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 
PRÆSTEHUSENE 79 

mandag den 7. december kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 

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


 

 Fra Bestyrelsen 

 
4 

 

CARPORTE 
 
Det fulde beløb til renovering af carporttagene er nu indgået og arbejdet starter den 9. 
november på P-pladsen Humlehusene 2 - 54 og fortsætter efter nedenstående plan. Planen 
kan selvfølgelig blive påvirket af vejrlig og andet uforudset, så hold øje med bagvæggene på 
jeres carportrækker, hvor bestyrelsen vil give den seneste information om fremdriften, og 
hvornår jeres række skal renoveres. 
 
Der må selvfølgelig ikke holde biler i eller tæt på en carportrække, når den skal have lagt 
taget om. I skal derfor parkere sådan, at der er uhindret plads til håndværkerne og deres 
arbejdsområde. 
 
Renoveringsplanen ses her, og ligger også under fanen Carportlauget på hjemmesiden 
 

 
 
Vær opmærksom på startdatoen for arbejdet på jeres carportrække, så alle biler er væk fra 
carportene på den dato arbejdet skal starte. Hvis I er på ferie i arbejdsperioden, så sørg for at 
parkere bilen uden for carporten. Skulle I være på langtidsferie, så vær god at give fx naboen 
nøgler til bilen, så de eventuelt kan flytte bilen, når det bliver aktuelt. 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Bestyrelsen kan desværre ikke nå at kommentere yderligere på resultatet af den 
ekstraordinære generalforsamling den 3. november end at gengive beslutningerne. Det 
officielle referat kommer desværre først i bladet næste måned, men besøg vores 
hjemmeside, hvor vi lægger referatet op, når det er godkendt. 
 
136 husstande var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, hvor følgende 
blev vedtaget: 
 
Bestyrelsen bad den ekstraordinære generalforsamling tilkendegive ved en vejledende 
afstemning om den ønskede etablering af miljøspots fra start. Der var markant flertal for at 
udskyde en beslutning om miljøspots og afvente erfaringsindsamling. Fokus blev derefter på 
ordning 2 og Ordning 3. 
 
Forslag 1: 
Røde Vejrmølle Park besluttede Ordning 3 
 
Forslag 2: 
Røde Vejrmølle Park besluttede startdato til 1. oktober 2016 
 
Forslag 3: 
Røde Vejrmølle Park besluttede storskrald, haveaffald og pap afhentes ved husstand med 
bemærkning vedtaget med forslag 4.1 
 
Forslag 4.1 
Røde Vejrmølle Park besluttede ved et massivt fremmøde enstemmigt, at man ønsker at 
fortsætte den nuværende indsamlingsordning, hvor vi placerer vores storskrald på P-pladsen 
uden at have markeret et centralt opsamlingssted. Vi ønsker ikke at være bundet af en 
’personlig’ tilmelding for at få indsamlet storskrald fra i gennemsnit 29 familier pr. P-plads. 
Der vil altid være affald. 
 
Forslag 4.2 
Blev henvist til den ordinære generalforsamling af dirigenten, da det ikke havde direkte 
relation til formålet med den ekstraordinære generalforsamling. Accepteret af forslagsstiller. 
 
 

VINTERBEREDSKAB 
 
Bestyrelsen forventer at fortsætter samarbejdet med vores snerydningsfirma. Vi vil anvende 
de samme steder på P-pladserne til sneen der skrabes sammen. De er valgt så det kan ske 
fornuftigt for snerydningsmaskinerne og med mindst mulige gener for os alle. 
 
 

FORSØGET MED NY FLISEBELÆGNING 
 
Som led i bestyrelsen arbejde med at komme frem til en fornuftigt løsning for vores ny 
flisebelægning etablerede vi sidste år en forsøgsstrækning ved Degnehusene 26 – 34. Det 
blev et fortov i eksisterende niveau med SF-sten og der blev etableret en hulning på de første 
2m af græsplænen til oplagring af overskydende regnvand. 
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Vi vil gerne høre kommentarer til denne løsning, og vil selv bruge den kommende vinter til at 
vurdere resultatet, nu hvor fortovet må antages at have sat sig. En kommentar er, at der med 
de mange flere meter samlinger mellem de enkelte SF-sten også vil komme mere 
ukrudt/græs mellem stenene, hvis der ikke gøres noget for at holde det nede. 
 
 

VÆREMØLLEN 
 
Arbejdet med etablering af Væremøllen er nu slut. De sidste projekter har været opsætning 
af et hegn for enden og delvist på siden af handicaprampen og hvidmaling af alle indvendig 
døre - det sidste med rigtigt flot resultat og et bravo til Ole Rømer for arbejdet. 
 
Som en følge af, at vi nu har fået et nyt fælleshus skal vi have nedlagt Garagen i Lunden. 
Motionisterne har været så gode at stå for denne del af arbejdet. Samtidig vil de gøre noget 
ved de indre vægge i skuret ved Væremøllen, så rummet bliver bedre egnet til opbevaring af 
de ting der i dag opbevares i garagen. 
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 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 

 

 

Spiseklubber 
 
I fælleshuset Væremøllen findes flere spiseklubber, hvor naboer mødes og laver mad 
og spiser sammen ca. en gang om måneden. 

 
Se mere under Væremøllen på www.vejrmolle.dk 

Opskrivning og lejepriser 
 

Skal du holde fest? Så kig på Røde Vejrmølle Parkens 

hjemmeside  

 

http://vejrmolle.dk/Vremllen.html  

 

under fanebladet Væremøllen om fælleshuset er ledigt og hvad 

det koster at leje. Se også vores facebook side Væremøllen - 

fælleshuset i Røde Vejrmølle Park. 

Brugergruppen 

 

 

http://www.vejrmolle.dk/
http://vejrmolle.dk/Vremllen.html
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Aktivitetskalender for Væremøllen 

November 2015 

S 

 

1  

M 2 19.00 Dartklubben / 19.30 Redaktionsmøde 

T 3  

O 4  

T 5  

F 6  

L 7  

S 8  

M 9  

T 10  

O 11 19.00 Etablering af fiskeklub 

T 12 18.00 Vinklubben 

F 13 8.00 Kvartals rengøring 

L 14 11.00 - 16/11 8.00 Privat arrangement 

S 15 Privat arrangement 

M 16 19.00 Dartklubben 

T 17 15.00 Madklubben 

O 18 19.00-21.00 Krea-aften 

T 19 18.00 Privat arrangement 

F 20  

L 21  

S 22  

M 23 19.30 Kom til planlægningsmøde for julefesten 

T 24 19.30 Brugergruppemøde 

O 25 15.00 Spiseklub 2 

T 26  

F 27  

L 28  

S 29  

M 30 19.00 Dartklubben 

December 2015 

T 1  

O 2  

T 3  

F 4  

L 5  

S 6  

M 7 11.00 Privat arrangement 

T 8  

O 9  

T 10  

F 11  
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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: 
26 nov, 31 dec. 

 

Storskrald tirsdage: 
25 nov, 30 dec. 

  

Pap og småt metal 
onsdage: 

19 nov, 17 dec. 
 

Pap og småt metal  
tirsdage: 

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 
 
 

  

Fællesspisning i Væremøllen 

  
Der er allerede en spisegruppe i Væremøllen og det er lidt af en succes. Så nu 
laver vi en gruppe mere.  
  
Vil du være med så kontakt Katrine Søbye på tlf.  22 14 94 78, på mail 
katrine_sobye@hotmail.com. Eller via facebook på vores spisegruppe, som 
hedder  ”Fællesspisning I Væremøllen 2”  
  
Første spisning bliver den 25. november 2015 kl.18.00. 
 
Ugedagen for spisning er ikke fastlagt endnu, men vi tænker tirsdage og evt. 
onsdage. ca. hver 14. dag. 
 
På dagen snakker vi sammen om hvilke retningslinjer vi ønsker for gruppen. 
  
Da vi skal kunne overskue at lave mad til hinanden, har vi valgt at sætte et maks. 
deltager antal på 35-40 personer. Tilmelding er først til mølle. 
 
 

mailto:vejrmolle@gmail.com
mailto:fisk@vejrmolle.dk
mailto:aogb.blok@comxnet.dk
mailto:katrine_sobye@hotmail.com
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Krea-aften 
 

Invitation til alle der strikker, hækler, broderer, filtrer, knipler, 

knytter, syr eller har andre kreative aktiviteter der for en aften kan 

henlægges til Væremøllen.  

 

Onsdag d. 18. november fra 19.00-21.00 slår vi dørene op 

for en krea aften og alle der vil være med til en hyggelig 

aften i håndarbejdets tegn. Medbring dit broderi / strikketøj / 

uld og filtenål / garn og hæklenål / eller andet håndarbejde, så laver vi en 

kop kaffe.    

Susanne & Louise 

 

 

 

Planlægningsmøde for julefesten 
 

Jeg beklager oktobers planlægningsmøde ikke blev til 

noget, forhåbentlig er der stadig frivillige der vil være med til 

at genoplive traditionen med et julearrangement i Røde 

Vejrmølle Parken? Brugergruppen søger frivillige til at 

arrangere og delvis stå for et julearrangement. Vi mangler en 

iderig gruppe der kan planlægge dagen.  

Kom med Jeres ideer til planlægningsmødet                                                       

mandag den 23. november kl. 19.30 i Væremøllen.  

På Brugergruppens vegne Louise 
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3 små dyrevenner 

 
3 små dyrevenner Sylvester, Alexander & Tobias fra Humlehusene har sikkert været på 
besøg hos jer, for at samle penge ind til dyreværnet i Rødovre. De havde set i fjernsynet, at 
Dyreværnet manglede penge til en dyreambulance og det ville drengene gerne hjælpe dem 
med.  
 
De besluttede sig for at gå fra dør til dør for at samle penge ind og det lykkedes dem at 
samle 1000 kr. ind i alt.  
 
Den 10. oktober 2015 blev disse penge overbragt til dyreværnet i Rødovre, som blev utrolig 
glade og gav drengene en stor rundvisning, hvor de fik lov til at komme ind og se alle de dyr, 
som skal bortadopteres til nye hjem… Drengene var rigtig stolte over deres handling og det 
samme er vi som forældre;-) 
 
Herunder kan I se de glade drenge og personalet fra Dyreværnet i Rødovre… 
 
Tak til alle jer i Røde Vejrmølleparken, som har givet et bidrag…. Det gør en forskel! 
 
Venlig hilsen 
Ditte, Thomas, Marianne & Jesper i Humlehusene 
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Julecafe december 2015 til støtte for zambiske skolebørn 

 
Salg af bl.a.: 

 
Kaffe,  kage og vafler 

 
Forklæder til voksne og børn, tasker og babylinned i afrikanske stoffer. 

Kurve, træfade, perledyr diverse håndarbejde medbragt fra Zambia, Zimbabwe. 
Smykker. Smykker og tasker lavet af cykelslanger. 

 
Strikkede vanter, huer, halstørklæder, strømper, babytøj, pulsvarmere, filtede sutsko. 

 
Fredag den 4. december 2015 fra kl. 14.00 til kl. 17.30 
Lørdag den 5. december 2015 fra kl. 13.00 til kl. 17.00 

Humlehusene 58 i Albertslund 
 
Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til skolegang og uddannelse til fattige børn og 
unge i Zambia. 
 
Efter nogle rejser i Zambia hos min bekendte Ingrid Sakwanda har jeg set, at der er stor 
behov for bl.a. støtte til skolebørn, gymnasielever, lærlinge og universitetsstuderende. Der er 
stor fattigdom, meget alkoholmisbrug, sygdom og vold i mange hjem. Mange børn og unge er 
forældreløse.  
 
En vej ud af fattigdom, alkoholmisbrug og vold kan være skolegang og uddannelse.  
 
Min bekendte Ingrid Sakwanda i Zambia har siden 1997 i samarbejde med Värnamo Freds 
och Skiljedomsförening via sponsorstøtte hjulpet en del til skolegang og uddannelse. Aktuelt 
er der ca. 60 skoleelever, der får støtte og herudover 6 universitetsstuderende. Der er en del, 
der har fået hjælp til kortvarige uddannelser. Alle, der har afsluttet uddannelse, er i arbejde. 
 
  
 

Venlig hilsen 
 

Klara Lindeloff 
Birgit Henriksen 
Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 
 
 
PS. Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 

 

 
 

 

 
 

http://www.h58.dk/


 

Indlæg 

 
14 

 
Så skal vi til det med varme igen 

Det er blevet efterår, og vi trækker indendørs og tænder for varmen. For 
ikke at bruge for meget varme, er her nogle tommelfingerregler til, 
hvordan du bedst udnytter fjernvarmen: 

1. Indstil alle termostater i et rum på det samme. Det giver en 
bedre opvarmning at have 2 radiatorer på 50 % end én, der er 
skruet helt op.  

2. Jo koldere returtemperaturen er (altså jo koldere vandet, der 
løber ud af din radiator er), jo bedre har du udnyttet varmen i 
fjernvarme-vandet. Radiatorernes returrør må kun være 
lunkent.  

3. Luk døren ind til rum du foretrækker, er køligere end 
resten af boligen. Det kolde rum vil nemlig trække varme 
fra de andre, hvilket kan bevirke, at der bliver fodkoldt, og 
at det trækker. 

4. For de fleste er en stuetemperatur på 21 grader den temperatur, der giver 
velvære. I soveværelset fortrækker de fleste mellem 16 og 18 grader. Vær 
opmærksom på, at for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget 
med 5 % 

5. Luft kraftigt ud med gennemtræk – men gør det i kort tid, 
så undgår du, at vægge, gulve og møbler (der er 
energikrævende at varme op igen) bliver kolde. Et udluftet 
rum har lav luftfugtighed, og luften er derfor hurtig at varme 
op.  

6. Gem ikke en radiator bag sofaen, eller andre tunge møbler. En radiator skal 
have luft omkring sig. 

7. Hold en temperatur på mindst 16 grader. Er 

temperaturen koldere risikere du at skade bygningen og 

få problemer med fugt. Der er ikke meget at spare ved at 

sænke temperaturen om natten, for så skal du bare 

varme det mere op om morgenen. Men hvis du derimod 

er væk i længere tid, kan det godt betale sig, at skrue ned for temperaturen. 

      Med venlig hilsen Agendacentret 

     www.agendacenter.dk 
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SERVICE-UDLEJNING 
 

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

Der er service til 36 personer, omfattende: 
 

 Dybe og flade middagstallerkener 

 Frokosttallerkener 

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

 Kaffekopper m/ desserttallerkener 

 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

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

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

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

 v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 

Røde Vejrmølle Park 

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

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

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

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

 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

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

 

Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 

Vi er medlem af Byg Garanti ordningen 

 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 

40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 

www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 

  

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

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

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 
 
 
 

Pokalmestre 
 

I lighed med sidste år, vandt RVPMK' s "fodbolddrenge" pokaldysten igen i år.  
Det er godt gået og vi ønsker stort til lykke med sejren og håber, at det også i den 
kommende sæson 2016, vil lykkes at stable et slagkraftigt hold på benene med nye 
triumfer til følge. 

RVPMK - Bestyrelsen 

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 


