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Bladets indhold:   
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk 
 
 

 
 

Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Sommer i Røde Vejrmølle Park. 
 Restancer og andre udeståender. 
 Svineri i Lunden, desværre igen, igen, 

igen og igen. 
 Nærlegepladser. 
 Carporte og generalforsamling for 

carportlauget. 
 Efterårets beskæringer og flisearbejder 
 

Væremøllen: 
 
 Aktivitetskalender. 
 Høstmarked 2016. 
 Staudebytning. 
 Konkurrence: Høstkage eller -brød. 
 Konkurrence: Spiselige afgrøder fra 

egen have. 
 Kræmmermarked. 
 

Annoncer: 
 
 Serviceudlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 Rullestillads udlejes. 
 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 5. september 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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SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 
Sommeren i Røde Vejrmølle Parken har indtil videre ikke været af den bedste slags, nogle 
husker sikkert mange gode dage i juni, men ved overgangen til juli var ’det gode vejr’ borte 
og kom først rigtigt tilbage i sidste uge. Håber august bliver en god afslutning af sommeren. 
 
 

RESTANCER OG ANDRE UDESTÅENDER 
  
Svend (formand) er sammen med Lona (kasserer indtil i år) og Henrik (den nye kasserer) ved 
at gennemgået tre poster fra det på generalforsamlingen i maj vedtagne regnskab for at finde 
ud af, hvordan vi får disse poster afklaret og efterfølgende håndteret i det igangværende 
regnskab. 
 
Det drejer sig om følgende to punkter angivet under Aktiver: 
Kontingent og restancegebyrer, tilgodehavende ydelser ComX kr. 384.493 
Tilgodehavende TV-licens fra ComX kr. 144.478 
 
Og et punkt angivet under Passiver: 
Skyldig A-skat, honorar, netto kr. 256.344 
 
Punktet ’Kontingent og restancegebyrer…’ er i det væsentlige desværre ikke et 
mellemregningsbeløb i den måde I medlemmer og foreningen afdrager ComX-lånet, men 
dækker også over mange års restancer på kontingent, henlæggelser og carportbidrag. 
Bestyrelsen vil med baggrund i en igangværende dybtgående gennemgang af 
kontingentrestancer, der desværre ikke løbende har været gjort af den afgåede kasserer 
Lona, starte udsendelse af påkrav til de medlemmer, der efter vores gennemgang ser ud til at 
stå i restancer.  
 
Punktet ’ Tilgodehavende TV-licens…’ er pga. af en konteringsfejl ikke 144.478 men ca. 
103.000 kr. Efter gennemgang sammen med en ’gammel’ ComX medarbejder hos Dansk 
Kabel TV tyder det på, at det skyldige beløb skyldes, at ComX ikke skulle have fået 
prisstigninger fra Viasat og Canal Digital fra RVP, mens RVP har betalt de modtagne 
regninger fra Viasat og Canal Digital. Vi er ved at undersøge om dette er korrekt og om vi 
kan gøre krav gældende overfor Viasat og Canal Digital grundet manglende meddelelse om 
prisstigninger. 
 
Punktet ’Skyldigt skat, honorar…’ dækker over at den tidligere kasserer ikke har fået tilmeldt 
RVP til e-indkomst, så skatten kunne betales. RVP har ved betaling af skat bare fået 
pengene retur fra skat som ’uanbringelige’. Vi arbejder nu på at få dette skatteproblem 
afklaret bedst muligt for alle parter. Skatten er personlige ikke-betalte skattebeløb for 
bestyrelsesmedlemmer de seneste 8 år opkrævet af RVP. 
 
Vi forventer at kunne give flere detaljer i næste nummer af Røde Vejrmølle. 
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SVINERI I LUNDEN, DESVÆRRE IGEN, IGEN, IGEN OG 
IGEN 
 
Der har gennem de sidste måneder været forsøgt at lade bordene i Lunden stå til fri 
afbenyttelse for beboere i Røde Vejrmølle Parken.  
 
Desværre gik det som frygtet, megen larm til sent ud på natten og et ufatteligt svineri dagen 
efter. 
 
4.juni 

   
 
17.Juni              31.Juli

     
 
Hvad der ikke kan ses på billederne er de 100’vis af glasskår, der ligger overalt. 
 
På denne baggrund er bordene igen blevet låst fast, beboere som gerne vil benytte Lunden 
til et almindeligt formål, kan låne en nøgle hos bestyrelsen. 
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NÆRLEGEPLADSER 
 
Der vil blive arbejdet på renovering af en række nærlegepladser, og der vil også blive opsat 
nyt legeudstyr på nogle pladser, hvor dette har været ønsket. Vi forventer arbejdet vil ske i 
uge 32. Det drejer sig om nærlegepladserne ved: 
  

 D48:   Ny sandkasse der får ny plads, større fliseareal til det nye bord/bænke-sæt, 
volden ryddes for buskads og den tilsås med græs. Gynge og rutchebane bliver som 
de er. Der plantes ikke hække, da børnefamilier ønsker en åben og 
sammenhængende plads 

 P81:   Rutchebane erstattes med en ny 

 P116: Sandkasse fjernes, vippe og kolbøttestang indkøbes og opsættes.  
 
 

CARPORTE OG GENERALFORSAMLING FOR 
CARPORTLAUGET 
 
Der vil blive indkaldt til generalforsamling for carportlauget i november. Det sker ved en 
særlig indkaldelse til alle carportbrugere. Regnskab for omlægning af carporttagene vil være 
hovedemnet. 
 
 

EFTERÅRETS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Bestyrelsen efterlyser ønsker til beskæringer og fliseopretning. På baggrund af indkomne 
forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner Mads Sejer Skovgaard. 
Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i gang. De 
indkomne ønsker vil til orientering blive bragt i oktober nummeret af bladet. 
 
Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring og flisearbejde, der er indleveret sidste år ikke 
automatisk medtages, men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke er 
blevet efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre ændringer på 
fællesarealerne. 
 
Ønsker fremsættes senest den 31. august 2016 til 
 

Steen Thystrup, Humlehusene 2, 
E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 

 
 
Og venligst elektronisk, hvis det er muligt, for at gøre arbejdet med listen nemmere for Steen. 
 

 
 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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Væremøllens aktivitetskalender 
 

August 
L 6 Privat Arrangement 

S 7 Privat Arrangement 

M 8 08:00 Hovedrengøring 

T 9 15:00 Spiseklub  

O 10  

T 11  

F 12  

L 13 Privat Arrangement 

S 14 Privat Arrangement 

M 15  

T 16 19:00 Fiskeklub 

O 17  

T 18  

F 19  

L 20 11:00 Motionisterne 

S 21  

M 22  

T 23 19:00 Høstmarked  

O 24  

T 25  

F 26  

L 27 Privat Arrangement 

S 28  

M 29  

T 30 19:30 Brugergruppemøde 

O 31 18:30 Fiskeklubben 

September 
T 1  

F 2  

L 3  

S 4  

M 5 19:00 Dartklub og 19:30 Redaktionsmøde 

T 6  

O 7  

T 8  

F 9  

L 10 Privat Arrangement 

S 11 Privat Arrangement 
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Allerede bu skal du sætte X i kalenderen for årets Høstmarked i Rde Vejrmølle Park. 
 

Søndag den 18. september kl. 10:00 – 16:00 
i og ved fælleshuset Væremøllen 

 
Brugergruppen og alle bebyggelsens foreninger samt privatister har drøftet muligheden for at 

iværksætte en tilbagevendende begivenhed med følgende målsætning: 

Målet med Høstmarked er et samlende arrangement som kan bidrage til et større 

sammenhold og øge kendskabet til bebyggelsens beboere og promovere de enkelte privates 

interesser –og hobbys samt det store foreningsliv som hersker i vores grundejerforening og 

lokalområde. 

Planlægningsarbejdet er allerede gået i gang og en foreløbig afviklingsplan ser således ud: 

(med forbehold for ændringer!) 

 Åbning af Høstmarked ved Brugergruppen samt vor stedlige sognepræst Lars Kruse. 

 
 Korsang af Herstedøster kirkes Ungdomskor og fællessang ”Marken er mejet” 

 
 Foreningerne og de private præsenterer deres aktiviteter ved borde opstillet udenfor i 

haven. (der steges pølser, kyllingevinger til salg) (Motionistforeningen arr.) 
 

 ”Kræmmermarked” udenfor huset mod indgangssiden med køb og salg fra beboernes 
gemmer. 

 
 Kl. 12:00 – 13:00 Sildebord, der kan skylles ned med 

snaps, øl og vand som købes. Der serveres også 
røget sild direkte fra røgeovnen til salg. 
(Fiskeklubben arr.)  

 
 Kl. 14:00 – 14:30. Kåringen af årets mesterbager i de 2 kategorier: 

Årets høstbrød og årets høstkage. (Spiseklubben/Madklubben arr.)  
 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://dit-roskilde.dk/wp-content/uploads/2015/09/H%C3%B8stmarked_web.jpg&imgrefurl=http://dit-roskilde.dk/hoestmarked-og-mini-dyrskue/&docid=0snDgJ3aJfeoZM&tbnid=bbpFeCXJQPJM-M:&w=640&h=414&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjo8svoj7vMAhWhDZoKHV8aDkIQMwhjKD4wPg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.gugge.dk/03_madvarer/1-fisk/images/sild_roget_1000.jpg&imgrefurl=http://www.gugge.dk/03_madvarer/1-fisk/store_billeder/stort_billede_sild_roget.htm&docid=Blni40aP1dt27M&tbnid=cNXNn3s_97gwzM:&w=1000&h=251&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwjAn8GOk7vMAhVNb5oKHS7gB9AQMwhgKCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://product-images.imshopping.com/nimblebuy/tanges-bageri-holstebro-30012014-766772-regular.jpg&imgrefurl=http://www.sweetdeal.dk/deal/holstebro/tanges-bageri-holstebro-30012014&docid=hhSjTjsGSEdXGM&tbnid=pBCJFT6lVehHSM:&w=610&h=335&hl=da&bih=744&biw=1600&ved=0ahUKEwi25LiQlLvMAhVBEJoKHQ8mD3UQMwhOKCkwKQ&iact=mrc&uact=8
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 Brød og kage kan nydes efterfølgende med en kop købekaffe/the (Kulturel forening 

arr.) 
 

 16:00 Høstmarked lukker 

 
Herudover er følgende aktiviteter og præsentationer blevet drøftet: 

 Ølbrygning. 

 Trædrejning  

 Vinklubben præsenterer klubbens aktiviteter  

 Honning/bistader.  Kom og få en snak om hvordan du holder bier i din have. 

 Konkurrence om den største/flotteste grønsag, frugt, afgrøde (blomster) fra egen 

have.  Staude bytning. 

 
Alt i alt lægges der op til en hyggedag, hvor man kan møde sine naboer og andet godtfolk og 
få en god oplevelse og snak. 
 
Få ryddet op i dine gemmer og lav en lille skilling på et godt salg til din nabo. 
 
Mere information om Høstmarked følger, men reserver dagen allerede nu! 
 
Alle er velkommen til at deltage i planlægningen og bidrage med gode ideer og råd. 
 
På Brugergruppens vegne 
Ole Rømer, D 107 
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Staudebytning: 
 

Kom og byt stauder med dine naboer 

 

 
 
Vi kender alle til at skulle bekoste store summer på nye planter 
til haven med jævne mellemrum.  
 
På årets Høstmarked er her nu muligheden for at bytte sig kvit 
og frit til nye og spændende stauder, og få en sludder med 
ejerne om pasning og pleje, tips og tricks. 
 
Så mød op på høstmarkedet med de stauder, som du alligevel 
skal tynde ud i, vedlagt en lille seddel med navnet på planten.  
 
Alternativt kan man også medbringe et billede eller en 
stilk/blomst fra stauden og så selv aftale et tidspunkt, hvor og 
hvornår man kan grave den op og evt. foretage bytning. 
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Konkurrence: 
 

Kom og deltag i høstkage- og/eller høstbrød 
konkurrencen  

og vind gode præmier! 

 

 
 

Er der en bager eller konditor gemt i dig? 
 
Du har 2 muligheder for at vinde.  
 
Bag dit yndlingsbrød eller din favoritkage og medbring det til 
det årlige høstmarked, søndag 18. september. Du kan 
sagtens deltage i begge konkurrencer. 
 
Bagermester Peter Sørensen fra Kvickly Albertslund vil 
bedømme begge slags bagværk på smag, udseende og 
kreativitet. 
 
Indlevering og opstilling af brød og/eller kage skal ske 
senest kl. 11:00 på dagen.  
 
Vigtigt at producentens navn og adresse fremstår tydeligt, 
f.eks: ”Knud Christensen, P 200”.  
 
Man kan deltage med lige så mange brød og kager, som 
man orker at producere, ligesom alle beboere på parcellen 
kan være repræsenteret. 
 
Tilmelding er nødvendig. Send en mail til: 
 

Pia.g.neubert@gmail.com 
Senest lørdag den 10. September. 

mailto:Pia.g.neubert@gmail.com
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Konkurrence: 

 
”Spiselige afgrøder fra egen have”. 

 

 
 
Kom og præsentér dine flotteste og mest spændende produkter 
– i egen opsætning! 
(dette kan være agurker/squash/tomater/chili/græskar m.m., 
alle spiselige afgrøder kan være repræsenteret) 
 
Tilmelding til konkurrencen senest mandag den 12. september 
hos: 
 

Elsebeth Bindslev, Degnehusene 2, 
Tlf. 30249448 eller mail: elsebeth.bindslev@gmail.com 

 
Vigtigt at producentens navn og adresse fremstår tydeligt, 
f.eks: ”Knud Christensen, P 200”. 
-også gerne afgrødernes navn men dette er ikke et must. 
 
Der bedømmes på selve opsætningen af egne afgrøder, men 
det kan ikke udelukkes at dommerpanelet også må tage 
smagsløgene i anvendelse. 
 
Præsentationen i opsætningen skal være tilendebragt kl. 11:00 
på dagen.  
 
Bedømmelsen påbegynder umiddelbart herefter. 
 

mailto:elsebeth.bindslev@gmail.com
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Kræmmermarked: 
 

Ryd op i dine gemmer og lav en skilling på 
”kræmmermarked” 

 

 
 
Nu har du muligheden for at komme helt ud i hjørnerne 
i dine gemmer og få ryddet op i udhuset, skabe og 
hjørner i huset.  
 
Er der en god sælger gemt i dig eller skal du bare af 
med ”overskuddet”. Det foregår nemt og elegant på 
følgende måde: 
 
Du tilmelder dig en ”stadeplads” hos Jesper Krogh, 
D18, mail:  
 

jesperkrogh.d18@gmail.com 
senest lørdag den 10. september, med oplysning om 

navn, adresse samt arealbehov. 
 
Du sørger selv for opstilling af kræmmer-effekter på 
medbragt bord, stol eller anden anordning således at 
effekterne er hævet fra jorden. (ikke på et tæppe på 
jorden!) Medbring også evt. en parasol. 
 
Opstillingen foregår på den anviste plads ved 
Fælleshuset Væremøllen´s indgangsside. 
 
Du ønskes en god dag og et godt salg 

mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
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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 

 

 

Husk. Energi tilskud fra Albertslund Kommune/fjernvarme. 
Til både 2 lags glas energi B og 3 lags Glas energi A. 

 
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 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

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

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

Byvandring i 
Herstedøster 

Tirsdag 
30. aug 

17:30 
Herstedøster 
forsamlingshus 

16. aug.  

Jægerspris 
Slot og 
Willumsens 
Museum 

7. okt. 10:00 Lunden 23. sept. Fælles transport 

Arken/ 
Martin Bigum 

16. nov. 10:00 Lunden 2. nov. Fælles transport 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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/


 

Foreninger 

  
17 

 
 

 
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 aogb.blok@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 vores egen hjemmeside: 
 

www.vejrmollensfiskeklub.dk 
 

hvor du kan finde alle relevante oplysninger om klubben og dens aktiviteter. 
 
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: 

     

Adresse: Postnr.: By: 

   

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: 

7. august 10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

20. august 18:00 Årsfest Væremøllen 

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 e-mail: 256@edc.dk 


