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Bladets indhold:   
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk 
 
 

 
 

Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Sandkasser og sandkassedag. 
 Udskiftning af carporttage. 
 Fællesbestilling af affaldsstativer. 
 Snerydning og saltning. 
 Generalforsamling. 
 

Væremøllen: 
 
 Opskrivning og lejepriser. 
 Væremøllen, nu også på Facebook. 
 Spiseklubber. 
 Aktivitetskalender. 
 Krea-aften. 
 Forårsrengøring i Væremøllen 
 

Indlæg: 
 
 Hyggesnak i Væremøllen. 
 Sådan mindsker du tøjspild. 
 Forår hos bierne. 
 

Annoncer: 
 
 Serviceudlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Foreninger: 
 
 Kulturel Forening tilbyder. 
 Vejrmøllens Fiskeklub. 
 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. maj 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 25 46 41 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 

 Jesper Krogh D 18 29 99 42 71 Jesperkrogh.d18@gmail.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                             

25 46 41 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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SANDKASSER OG SANDKASSEDAG 
 
Bestyrelsen opfordrer kontaktpersonerne på de enkelte nærlegepladser til at indkalde til den 
årlige sandkassefyldning og oprydning på og omkring P-pladsen den sidste weekend i april-
maj dvs. den 30. april – 1. maj. Vi er så igen i overensstemmelse med den weekend 
kommunen holder sin traditionelle Grøn lørdag - i år er det lørdag den 30. april. Vi håber I får 
en hyggelig dag med naboer på P-pladsen. 
 
Husk i øvrigt at Grøn lørdag er den dag, hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin egen 
beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven på kommunens materialeplads 
(ved containerpladsen). 
 
Der er bestilt levering af sand til sandkasserne som sidste år undtaget den ved P38 og P116, 
da bestyrelsen ikke har fået andre ændringsønsker. Sandet bliver leveret før ovennævnte 
weekend. 
 
Har I brug for sand kan I derfor bare starte med at tømme sandkassen  Sandkassen skal 
tømmes inden det nye sand kommer i. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ønsker om ændringer til listen over kontaktpersoner, hvorfor 
listen antages at være uændret: 
 

Plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 
 

P38 Rikke Leland, P40 H10 Peter Morthorst, H40 

P50 Anne Lindberg, P50 H18 Morten Thulin, H24 

P116 Morten Refskov, P118 H94 Helle Feddersen, H86 

P21 Bente og Holger Hansen, P7 D13 Anders Jensen, D1 

P79 Helle Bennedsen, P81 D17 Helle Dysted, D29 

P98 Chresten Nielsen, P96 D48 Kim Jensen, D56 

P91 Ingen kontakperson D57 Peter Nielsen, D59 

  D86 Henrik Holm-Kjar, D80 

 
UDSKIFTNING AF CARPORTTAGE 
 
HRH har arbejdet med udbedringer i henhold til en mangelliste. Bestyrelsen er endnu ikke 
tilfreds med nogle af de udførte forbedringer, og vi har meddelt HRH, at vi ønsker alu-
drypnæse ved tagfod på alle carportrækker, da det ved gentagne regnvejr er konstateret, at 
vand løber baglæns under tagpladerne og ned bag første bjælke, der reelt ikke skulle blive 
udsat for regnvand. 

 
FÆLLESBESTILLING AF AFFALDSSTATIVER 
 
Den fælles bestilling af affaldsstativer er ikke gået efter forventning (eller måske er den det) 
for efter fristens udløb for tilmelding var der kun 180 af 290 huse der havde meldt sig til. 
 
Bestyrelsen påtog sig at lave en fællesbestilling til kommune, bl.a. fordi der så senere til 
september var styr på hvem, der skulle have hvilket stativ, når de blev leveret til P-pladserne. 
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Alle I der ikke fandt det nødvendigt at indgå i den fælles tilmelding har måske tilmeldt jer på 
kommunes hjemmeside (se link nedenfor). I hvert fald er det nu den mulighed der er tilbage 
for jer. 
Gør I intet vil I automatisk få leveret et madaffaldsstativ og 2 kassetter fra kommunen til 
september og blive opkrævet for samme. 
Du/I kan gå ind på www.albertslund.dk/bestil3 senest den 15. april 2016 og lave din/jeres 
egen bestilling, hvis madaffaldsstativ og 2 kassetter ikke er det, du ønsker at bruge. 
Skulle nogle være blevet interesseret i at købe et brugt restaffalds- og kassettestativ fra 
ejerforeningen Egebo, er der stadig ca. 15 stativer, der ikke er reserveret. Henvendelse til 
Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller på svend.vejrmolle@gmail.com. 

 
SNERYDNING OG SALTNING 
 
Da vi nu er gået ind i april har vi ikke længere aftale om snerydning, hvis vejret skulle vise sig 
fra den side en sidste gang i april. 
 
Bestyrelsen håber I har været tilfredse med vores vinterberedskab. 

 
GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til tirsdag, den 31. maj kl. 19:30. Den 
afholdes som sædvanlig på Herstedøster skole i det store fællesrum med indgang fra 
Trippendalsvej. 
 
HRH har med udgangen af januar meldt arbejdet afsluttet. Bestyrelsen har først foretaget sin 
egen gennemgang af arbejdet og derefter en gennemgang med den HRH-ansvarlige for 
arbejdet. 
 
Der er udarbejdet en mangelliste efter de to gennemgange, som er sendt til HRH med et 
ønske om, at mangellisten udbedres som foreslået inden udgang af februar. Skulle dette ikke 
være sket vil bestyrelsen tilbageholde 10% af betalingen, som sikkerhed for at manglerne 
udbedres tilfredsstillende og hurtigst muligt. 
Desværre er kvaliteten af den nye carport i Humlehusene 2 – 54 ikke tilfredsstillende, hvorfor 
bestyrelsen har bedt om, at denne carport ombygges, så den er i overensstemmelse med 
den carportrække den er tilbygget. 

Onsdag den 4. maj kl. 14:00 – 16:00 byder Bjarne og Hugo på en kop kaffe/the og en 
småkage til en snak om hvad vores fælles tid skal anvendes til ved arrangementer i 
vores fælleshus Væremøllen. 
 
Det kunne være kortspil, brætspil eller en hvilken som helst anden form for spil. 
 
Eller bare have en hyggelig snak. 
 
Mød op eller ring, hvis du vil have mere at vide. 
 
Bjarne: 61 23 34 97 
Hugo  : 60 71 03 56 

http://www.albertslund.dk/bestil3
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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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 

 

 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 

http://vejrmolle.dk/Vremllen.html
http://www.vejrmolle.dk/
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Væremøllens aktivitetskalender for april 

M 11 19:00 Dartklubben 

T 12 17:00 Fiskeklubben 

O 13 18:00 Vinklubben 

T 14  

F 15 17:00 Generalforsamling, motionistforeningen 

L 16 Privat arrangement 

S 17 Privat arrangement 

M 18  

T 19 16:00 Madklubben 

O 20 19:00 Krea klubben 

T 21 15:00 Spiseklub 2 

F 22 Privat arrangement 

L 23 Privat arrangement 

S 24  

M 25 19:00 Dartklubben 

T 26 19:30 Brugergruppemøde 

O 27  

T 28  

F 29 Privat arrangement 

L 30 Privat arrangement 

Maj 2016 
S 1  

M 2 19:30 Redaktionsmøde 

T 3 15:00 Spiseklub 2 

O 4 Privat arrangement A 

T 5 Privat arrangement A 

F 6 Privat arrangement A 

L 7 Privat arrangement B 

S 8  

M 9 19:00 Dartklubben 

T 10 17:00 Fiskeklubben 

O 11  

T 12  

F 13  

L 14 Privat arrangement 

S 15 Privat arrangement 

M 16  

T 17 15:00 Madklubben 

O 18 19:00 Krea klubben 
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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 den 20. april 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 

Forårsrengøring i Væremøllen 

Bruger gruppen for fælleshuset Væremøllen kalder ind til 

forårsrengøring 

Lørdag den 21. maj kl 9.00 - til vi er færdige. 

Vi starter ud med kaffe og rundstykker og vil også sørge for frokost og kolde 

drikke undervejs. 

Af arbejdsopgaverne kan nævnes: Oprydning i haven med bortkørsel af affald, 

diverse maler opgaver, rengøring af tag og overdækning, udvidelse af 

adgangsforholdet til haven v/ny låge, efterspænding af møblerne, forberedelse af 

flytning af inventar fra garagen m.m. 

Alle er velkomne, men vi ser især frem til at se medlemmerne af de forskellige 

grupper, der benytter huset til de frie arrangementer: fiskeklubben, madklub 1 & 2, 

dartklubben, vinklubben og kreaklubben, møder op. 

Medbring gerne redskaber til haverengøring trillebør, grensakse, løvriver m.m., et 

par skruemaskiner og lidt håndværktøj  

Hilsen Brugergruppen 
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Sådan mindsker du tøjspild 
Vi danskere er en af de mest tøjforbrugende befolkninger i verden, men kun en lille del 

af vores tøj bliver genbrugt. Det bør der ændres på, for produktionen af nyt tøj har store 

konsekvenser for både mennesker og miljø - og der er mange alternativer til at købe nyt 

tøj og smide det ud, når du ikke gider bruge det mere.  

   

Køb kun det, du bruger 

Tøj, du aldrig bruger, har et lige så stort miljøaftryk som det, du bruger hele tiden.  

Lån og lej tøj 

Hvis du skal bruge en kjole til en festlig lejlighed og ved, at du ikke kommer til at bruge 

den mere end et par gange, kan du låne eller leje den.  

Byt eller sælg dit brugte tøj 

Tøjspild handler ikke kun om det tøj, du køber. Det handler også om, hvad du gør med 

dit tøj, når du ikke vil bruge det længere. 

Byttemarkeder til tøj kan du blandt andet finde gennem forskellige Facebook-sider. Du 

kan også selv arrangere en hyggelig aften med dine venner, hvor I kan bytte tøj internt. 

Brugt tøj og fejlkøb, kan du også sælge på et loppemarked eller online.  

Doner dit brugte tøj 

Genbrugsforretninger og velgørenhedsorganisationer tager gerne imod dit brugte tøj. 

Her kan dit tøj få forlænget sin levetid og gøre noget godt for udsatte mennesker.  

Og så er der selvfølgelig børnetøj. Det går ofte helt naturligt i arv til familiemedlem-mer 

eller venner. Hvorfor egentlig ikke gøre det samme med dit eget tøj, når du ikke selv vil 

bruge det længere? 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
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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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Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle Park 

 Faste tilbudspriser for alle Dør og Vindues typer til Røde Vejrmølle Parken 
 Superlavenergi vinduer med 2 eller 3 lags glas evt. med ALU udvendig, så vinduerne 

aldrig skal males 
 Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 
 Fast tid og fast pris 
 Erfaring fra over 200 vinduesudskiftninger i Røde Vejrmølle Parken 

 

 

Lige nu tilbud på de flotte Velfac 200 vinduer med ALU udvendigt. 
F.eks. 1. sal mod have med 3 faste og 6 vendbare vinduer; kr. 39.500,- 

 
Kontakt Tømrermester Bjarne Hansen for et uforpligtende tilbud 

 

 Tlf.nr.: 40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

 Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 
  www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bbyg.dk 
 

 

 
 

Forår hos bierne 
 

Der har været forårsfornemmelser hos mine bier igennem nogle uger - de flyver ud så snart solen er 
på, og de er begyndt at bringe pollen ind. Hvis vejret arter sig, vil jeg derfor starte det ugentlige 
pasningsarbejde hos bierne i løbet af april måned.  
 
Hver søndag eftermiddag indtil august - september er der mulighed for at se, hvordan biavl i en 
rækkehushave kan fungere. Jeg har en ekstra bidragt, så de rigtigt nysgerrige kan komme helt tæt på! 
 
Alle er velkomne, men ring eller SMS for en sikkerheds skyld, da vejr og vind altid skal tages med på 
råd. 
 
Hilsen 
Søren Clausen, D83 
Tlf. 23887353 

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

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

      

Sofiero, Sverige 
Torsdag 
19. maj 

9:30 Garagen 
Torsdag  
21. april 

Fællestransport til 
Sofiero 

Gallaopera 
Søndag 
12. juni 

? Birkelundgård 
Fredag 
20. maj 

KF giver 
Sandwich  

Holbæk 
Torsdag 
11. aug. 

Afventer Garagen Afventer  

Se specifikationer på vores hjemmeside: http://rvp-kf.dk/  
  
 
 
 
 

 
 
 

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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Vejrmøllens Fiskeklub 
 
 

Fiskeklubbens bestyrelse: 
 

Funktion: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: 

Formand Steen Thystrup       H2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 
Næstformand Bjarne Blok Hansen       D97 43 43 19 97 aogbblok@comxnet.dk 
Kasserer og 
Webmaster 

Finn Skjørbæk       P79 26 82 02 25 fisk1507@gmail.com 

Sekretær Holger Hansen       P7 43 45 49 61 benteogholger@comxnet.dk 

 
 
Vi har nu oprettet vores egen hjemmeside: 
 

www.vejrmollensfiskeklub.dk 
 

hvor du kan finde alle relevante oplysninger om klubben. 
 
Hvis du har lyst til at komme i gang med at fiske, uanset om du er erfaren eller blot vil prøve 
det, kan du udfylde indmeldelsesblanketten eller ringe til en fra bestyrelsen. 
 
Du kan også tilmelde dig på vores hjemmeside. 
 

Indmeldelsesblanket 
Fornavn: Efternavn: Fødselsdato: Mobil/tlf: E-mail: 

Interesser: 
(sæt X) 

Havfiskeri: Kystfiskeri: Å-fiskeri: Put & Take: 

Karpefiskeri: Spinnefiskeri: Fluefiskeri:  

Kontingent: Kr. 100 / medlem Kr. 200 / familie Indsættes på: 4434/3130104134 

 Bedes afleveret hos kasserer: Finn Skjørbæk, P79 
 

  

http://www.vejrmollensfiskeklub.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 Børnehuset Roholmhaven. 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: Sæsonen er ved at ære slut. Den 23. maj er der afslutning. Så holder vi pause i juni, juli 
og august, og starter op igen den 5. 9. kl. 19:00 i vores nye fælleshus, VÆREMØLLEN.  
God sommer. 
 
Cykelskovtur: En søndag i løbet af sommeren 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 
 
 

Mærkedage i motionistklubben 
Dato: Klokkeslet: Aktivitet: Adresse: 

18. juni 14:00 Sommerfest Lunden 

23. juni 18:00 Sct. Hans Aften Lunden 

23. juni 21:30 Sct. Hans bål Lunden 

7. august 10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

20. august 18:00 Årsfest Væremøllen 
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Albertslund’s bedste 

mæglerteam! 

                 

              
 

Fordi det ikke er lige meget, 
hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 

Bytorvet 31, 2620 Albertslund 
Tlf.: 43 64 20 00 e-mail: 256@edc.dk 


