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Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk 
 
 

 
 

 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Restancer og andre udeståender. 
 Iberiske skovsnegle (Dræbersneglen). 
 Nærlegepladser. 
 Den nye affaldsordning. 
 Efterårets beskæringer og flisearbejder 
 

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

egen have. 
 Kræmmermarked. 
 

Annoncer: 
 
 Serviceudlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 Spansk undervisning. 
 Rullestillads udlejes. 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Indlæg: 
 
 Hvorfor sortere madaffald? 
 Ønske om ny budget- og styringsmodel 

for Røde Vejrmølle Park – bladet 5. 
september 2016. 

 Renovation. 
 Sådan kommer du (næsten) 

bananfluer til livs. 

 
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 3. 

oktober 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 

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


Fra bestyrelsen 

  
4 

 
RESTANCER OG ANDRE UDESTÅENDER 
Vi har nu meget grundigt været gennem de sidste fem års kontingentopkrævninger startende 

fra april 2011 til og med de udsendte opkrævninger i maj 2016, og det har været en trist 

oplevelse. 

Det samlede ’Kontingent og restancegebyr…’ i det godkendte regnskab var som skrevet i 

augustudgaven på 384.493 kr. og hertil kom restancer fra opkrævningerne i april og maj, der 

kunne opgøres til 42.750 kr., så det samlede restancebeløb var i alt 427.243 kr., da vi udtrak 

betalingsrapporter fra PBS/Nets. En mindre del af restancerne er blevet indbetalt efter 

rapporterne blev trukket, og enkelte andre fik også betalt deres udsendte opkrævning for april 

og maj måneder. 

Vi er lykkedes med at identificere medlemsrestancer for 286.446 kr. plus restanser for de 

sidste tre år fra kommunens institutioner på 68.722 kr. Vi har med baggrund i 

undersøgelserne udsendt restancebreve til 25 medlemmer med opfordring til at betale 

udestående beløb hurtigst muligt. Vi afventer assistance før vi rykker kommunen yderligere. I 

skrivende stund er der enten indbetalt eller indgået aftale om betaling af 283.396 kr., og vi er 

glade for at brevene generelt er blevet positivt modtaget af de respektive medlemmer. 

Vi fortsætter vores undersøgelse vedrørende restancer fra før april 2011, som er så langt vi 

kan komme tilbage i PBS/Nets rapporter. Det er ikke så svært at identificere de enkelte års 

restancer, men desværre ser det ud til, at det bliver meget svært om ikke umuligt, at 

identificere, hvem der har udestående tilbage før april 2011. Hvis dette bliver slutresultatet, 

må bestyrelsen konstatere, at den manglende opfølgning på foreningens indtægter efterlader 

et tab i størrelsen mellem 72.000 og 141.000 kr. Det endelig beløb med mere udførlige 

forklaringer vil blive givet på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen vil 

indkalde til i starten af november. 

Vedrørende de regnskabsførte ’Tilgodehavende TV-licens…’ var der, som skrevet i forrige 

nummer af bladet, behæftet med en konteringsfejl, så beløbet ikke var 144.478 men ca. 

103.000 kr. En yderligere gennemgang af samtlige posteringer vedrørende ComX, Viasat og 

Canal Digital har vist, at beløbet reelt er i størrelsen 70.000 kr. 

Da posten har stået i de godkendte regnskaber siden 2012, er vi bange for, at vi vil få svært 

ved at gøre krav gældende hos Viasat og Canal Digital grundet manglende bekendtgørelse 

af stigende ’licensafgifter’ på de programmer foreningen modtog direkte fra disse to 

organisationer. Vi må altså med stor sandsynlighed imødese et tab på de ca. 70.000 kr. Vi vil 

dog ikke give op, før alle forsøg er gjort, for at få dækket de for lidt opkrævede ’licensafgifter’. 

Vedrørende ’Skyldigt skat, honorar…’ der dækker over, at RVP ved betaling af skat for 

bestyrelsesmedlemmer har fået pengene retur fra skat som ’uanbringelige’. Bestyrelsen 

undersøger to muligheder i) enten må vi betale pengene til skat for de berørte 

bestyrelsesmedlemmer de seneste 8 år, eller ii) vi må få vores revisor til at revidere 

regnskaberne tilbage i tid, da vi har opdaget, at der eksisterer et skattefrit honorar til 

bestyrelsesmedlemmer, som i vores bestyrelsestid modsvarer det, vi rent faktisk har fået 

udbetalt pr år. Dette er ikke noget vores revisor har forklaret for bestyrelsen, hverken i de 

revisions-protokollater vi aldrig har set eller på anden måde. Lykkes denne transaktion vil det  
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betyde, at der sandsynligvis med bestyrelsens samtykke kan tilbageføres et beløb i samme 

størrelse, som det vi skylder til skat til foreningen. 

Vi vil selvfølgelig give en detaljeret forklaring på den planlagte ekstraordinære 

generalforsamling i november. 

IBERISKE SKOVSNEGLE (DRÆBERSNEGLEN).  
Genoptryk fra marts 2008 og oktober 2010 og 2011, da 2016 synes at være et fantastisk år 

for disse snegle.  

Bestyrelsen havde lavet en prototype af vores anbefalede fælde, som kunne studeres, og 

havde også udlagt 4 fælder i Lunden. Bestyrelsen holdt øje med disse fælder. 

I kan stadig hente en portion sneglegift, hvis I ønsker at være med til at bekæmpe denne 

snegls udbredelse i vores område. I kan henvende jer til Jesper, D26.  

Vi gentager lige hvordan vi anbefaler at giften skal anvendes og husk, at det er op til jer, der 

etablerer fælderne at tilse dem med jævne mellemrum og sikre opfyldning, efterhånden som 

giften spises. Fælden placeres på jorden i fugtige områder, eller hvor der er observeret 

mange dræbersnegle. Snegle uden hus vil kravle ind i fælden, idet de tiltrækkes af 

sneglekornene. De vil spise af dem og kravle ud igen, dø og danne en giftig føde for andre 

snegle, der herefter vil fortære dem. 

Fælden skåner de fredede vinbjergsnegle, som på grund af deres sneglehus ikke kan 

komme til giften. Giften skulle ikke påvirke fugle og andre dyr. 

Og husk nu at I: 

 IKKE må smide haveaffald (græs mv.) uden for jeres grund (det sker pt. ved rækken, 
der har baghaver ud mod Lunden) 

 BØR UNDLADE at have dynger af græs/kompost mv. i jeres egen have, da det 
fungerer som 'udklækningsanstalt' for dræbersnegle. 

 

Kun ved fælles hjælp kan vi holde denne plage nede. 
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NÆRLEGEPLADSER 
Arbejdet med fornyelse og renovering af nærlegepladser skulle nu være færdigt med 
undtagelse af nogle nødvendige terrænmæssige opretninger. Vi håber, at I tager godt imod 
de nye installationer og ændringer. 
Der er sket følgende: 

D48:   Ny sandkasse placeret som ønsket, større fliseareal til det nye bord/bænke-
sæt, volden ryddet for buskads, bliver tilsået med græs og træet graves fri 
af jordvolden så meget som muligt. Gynge og rutchebane forblev som de 
var. 

P81:   Rutchebane erstattes med en ny. 

P116: Sandkasse og legehus fjernet, vippe og kolbøttestang opsat. 
 

DEN NYE AFFALDSORDNING 
Fra kommunen har vi fået at vide, at overgangen til ny ordning er udskudt fra starten af 

oktober til starten af december 2016 grundet problemer med at få stativleverancerne i hus. 

På vores hjemmeside under fanen Ny Affaldsordning kan I se den bestillingsliste, der er 

sendt til kommunen. 

 

EFTERÅRETS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
Bestyrelsen har modtaget følgende ønsker til beskæringer og flisearbejde. 

Område  Husnr Fliser Hvem Fliser Beskæring 

  Humlehusene Lige    

H 20 

To fliser, der begge er knækket og 

”dykker” lidt. Det er i den yderste række 

fliser mod parkeringspladsen. 

 x  

H 18 
7 stk. revnede fliser udfor H18 og 

legeplads. 
 x  

H 22 

Ud for Humlehusene 22 - 7 stk, som 

enten er knækkede eller hullede ,  

Ud for humlehusene 20 - 4 stk. som 

enten er knækkede eller hullede 

 x  

H 32 

Udskiftning af flise med stort hul i udfor 

Humlehusene 32. 

  

Gøre opmærksom på det fald, der er i 

flise niveauet udfor Humlehusene. 36, 

som betyder en kæmpe stor sø i regnvejr 

 x  
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og en skøjtebane om vinteren, når 

vandet fryser til. 

H 40 

Fliser foran en del er kraftigt skadet og 

ønskes udskiftet bag huset opretning af 

fliserne. 

 x  

H 50 
3 fliser med huller og 1 knækket. Der er 

nogle flere med huller i rækker 48-54 
 x  

H 54 

Fliserne på stien mellem Humlehusene 54 

og 56 ud mod vejen ligger meget ujævnt 

og kunne godt trænge til at blive rettet 

op. Fliserne er ok. 

 x  

H 82 

Mellem vores hus og stien har vi et bed 

med dækflis, som de forrige beboer har 

anlagt. Bedet ligger imidlertid for høj i 

forhold til husets sokkel. I følge 

bygningsreglementet skal der være 

minimum 12 cm. sokkel fri fra terræn og 

det ønsker jeg at rette op på. Eventuelt 

med fliser eller andet. Der skal yderligere 

være fald væk fra huset og her kommer 

problemet så. Hvis jeg giver mig i kast 

med det, kommer en høj og brat kant 

ned fra fortovet. Det vil næppe være 

hensigtsmæssigt for fodgængere eller 

cyklende børn. 

Derfor ville jeg ønske, at gangstien bliver 

sænket til det formentlig oprindelige 

niveau. Stien har efter min vurdering ikke 

fra start været anlagt helt så højt. 

Rødder fra træer, buske og hæk har 

sikkert været medvirkende til at hæve 

flisebelægningen til nuværende højde. 

Håber bestyrelsen vil se på det. 

 x  

H 98 

For enden af haven, på stykket mellem 

hæk og sti, breder der sig bl.a. en vild 

brombær. Jeg har forsøgt at holde det 

nede, men det er en umulig kamp. Og nu 

er den begyndt at brede sig en del ind i 

hækken - jeg er bange for, at den kvæler 

hækken. Jeg vil derfor meget gerne have 

"pløjet" stykket ml hæk og sti. 

Jeg står gerne selv for at så græs 

  x 
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efterfølgende. Naboen i nr. 100 vil gerne 

beholde sin del af brombærkrattet. 

H 98 

I skellet ml nr. 96 og 98, også på stykket 

mellem hæk og sti, står to træer, der 

efterhånden er blevet temmelig store. 

Dem vil vi meget gerne have fjernet. Jeg 

har talt med naboerne i nr. 96 - de er 

enige. I er naturligvis velkomne til at 

kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål. 

  x 

H 102 

Det træ der står lige uden for vores hæk i 

det sydøstligste hjørne ud mod Tværstien 

ønskes beskåret i højden. Det giver 

megen skygge i vores have.                                                                                                                                               

Stort fyrretræ øst for vores have, mellem 

H 104/H106 og Tværstien ønskes fældet. 

Det skygger hele formiddagen i vores 

have. 

  x 

H 106 

6 dårlige fliser ved Humlehusene 106, 

men flere skrøbelige på vej...Ønske: En 

hjørnesten ved græsset ved H 102, hvor 

folk kører ind over græsset ved skuret. 

Ud for H 04 ca. 10 dårlige fliser (NB ! 

Hjørnegrund ) 

 x  

H 116 
Ud for H116 er der 2 fliser, der bør 

skiftes. 
 x  

      

 
 

 
Degnehusene lige    

D 18 

- D 18 gavl mod p-plads, 1 knækket flise 

- D 22, 3 ødelagte fliser på indgangs 

siden 

- P 37 gavl mod D 22, 1 ødelagt flise 

 x  

D 34 

Hyldebærbuske på fællesarealet ved 

renovering af lille legeplads ved 

Degnehusene. Fældes dårlig stand 

  x 

D 36 En grundig beskæring i højde og bredde 

af 2 stk. store ældre japanske 
  x 
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kirsebærtræer mod vor haveside, så vi 

igen kan nyde lyset og solen. 

D 42 

Fliser foran huset hele vejen hen bliver til 

en sø, når det regner, og der lægger sig 

is og sne om vinteren. Flisestien ligger 

lavere end beplantningen på 

fællesarealet. Så niveauet skal ændres, 

så beplantningen skal gøres lavere, så 

vandet kan ledes videre. 

Håber dette kan lade sig gøre, da det er 

til gene for os selv, naboer, postbud osv. 

 x  

D 50-62 

Beplantning Parkeringsplads 

Degnehusene 50 -62: 

Det beplantede areal som adskiller 

parkeringspladsen har flere nøgne arealer 

hvor der ikke mere er beplantning, jeg 

ser gerne at beplantningen bliver 

genetableret evt. med en anden busktype 

end de gængse ildtorn, det vil være med 

til at forskønne vores ellers flotte 

fællesarealer. 

I det samme område har vi de høje 

egetræer, som tidligere er blevet 

beskåret lidt, men slet ikke nok. Der er 

store gener i sommerhalvåret fra 

træernes bladlus som klistre bilerne til. 

Generelt er disse træer blevet alt for 

høje. De skygger stadig for belysningen 

som ellers er blevet ”renoveret” med nye 

lyskilder hvis lysfarve ikke ligefrem 

forskønner vor bebyggelse. Jeg vil foreslå 

træerne skæres kraftigt ned. 

  x 

D 78 

Beplantningen på volden bag D78 er nu 

så vildtvoksende, at den er på vel ind i 

haven. Så kraftig beskæring ønskes. 

  x 

  Degnehusene ulige    

D 49-51 

Det er efterhånden nogle år siden, 

beplantningen på volden bag D 49 og D 

51 er blevet beskåret. 

Det var oprindelig meningen, at det 

skulle være omkring 1 m højt - nu er det 

  x 
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på vej til de 4 m....Derfor beder vi om 

beskæring 

D 63 

Beplantningen på højen ud for D 85 

bedes kraftigt udtyndet så stien bliver 

passabelt i 3 flisers bredde. Modsat stien 

bedes der ryddet op i det allerede 

beskårne. 

  x 

D 71 

Ud for havelågen til Degnehusene 71 

ligger 6 – 8 fliser for lavt således, at der 

dannes en lunke med vandpyt – og om 

vinteren is – til følge. 

Disse fliser ønskes rettet op. 

 x  

D 79 
Angående renovering af fortov ønskes 

oprettet og udskiftet 10 knækkede fliser. 
 x  

D 85 

På fællesarealet på fortovsstykket mellem 

Degnehusene 81 og Degnehusene 85 har 

vi to tilplantede buskadser/læhegn. Disse 

to buskadser er nu groet helt vildt og har 

bredt sig helt til fortovskant. Allerede nu 

er fortovet smallere pga udhænget fra 

buskadserne. Til vinter, når sneen falder, 

vil problemet kun blive større, og ud for 

D85 vil det være en udfordring at skovle. 

At buskadserne har fået lov til at vokse 

så vildt er ikke kun et problem for 

passagen ad fortovet, men giver også 

problemer for de huse, der har haven ud 

til fællesarealet. 

  x 

D 89 

Udskiftning af 4 fliser foran Degnehusene 

89. Tre af fliserne er så nedbrudt, at det 

ikke er muligt at fjerne al sneen, når den 

tid kommer. Desuden er der risiko for, at 

nogen falder over ujævnhederne. 

 x  

  Præstehusene lige    

P 
4 og 

6 

På strækningen Præstehusene 2-4 er der 

25-26 fliser, der trænger til at blive 

udskiftet. Undertegnede Martin har 

repareret dem lidt i løbet af årene og har 

mærket fliserne nu 

 x  
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P 28 

Fælde Mirabelletræerne som sviner rigtig 

meget når  

blommerne falder af og bliver mast af 

bilerne, ikke et særligt kønt syn. For 

øvrigt hører sådanne træer vel ikke 

hjemme på parkeringspladser. De andre 

træer sviner også når de taber deres 

frugter og som så bliver kørt over. 

  x 

P 28 

Ønskes udskiftning af mange hullede 

fliser, fra P 20 til og med P24 er ikke så 

sjovt at træde ned i, med fare for at 

falde. 

 x  

P 40 

For enden af vores have - dvs. ud for P52 

- står en del træer. Blandt andet et stort 

egetræ, en hassel mm. 

 

I dag er hasselen blevet fjernet. 

Det synes jeg er ærgerligt, eftersom det 

var fuld af fine hasselnødder og da der jo 

egentligt ikke er igangsat beskæringer 

endnu.  

Set fra vores have, er der i dag 'åbnet' 

indkig i 1/4 af enden af haven. Jeg ved 

ikke hvem der har glæde af det, men jeg 

synes det er rigtig ærgerligt, eftersom 

der vel - forhåbentligt - er en del udeliv i 

haven tilbage denne sommer.  

 

Til listen af beskæringer  

Vi ønsker ikke yderligere fældninger af 

den nævnte samling af træer. 

Egen kan ifølge gartneren godt beskæres 

fremfor at fælde, hvis det skal til af 

hensyn til træets vækst. Vores have er 

den, egen skygger allermest for og vi 

ønsker den bevaret høj som den er. 

Vi sætter stor pris på både træer og 

skygge :-) 

  x 

P 58 

Det store træ som står på græsarealet ud 

for nr. 56 og 55 

Samme Adresse burde stynes kraftigt da 

der hver dag er Skade-træf og larm dette 

gør jo at vi ingen Sangfugle har og det er 

  x 
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da en skam Jeg håber på at blive hørt 

med dette indlæg 

P 58 

Fliser som er hullet hvilket bevirker at 

man kan forvride sin fod, eller andre som 

går der kan gøre det samme , så det ville 

være dejligt med en udskiftning. 

 x  

P 100 
Hylden ud for indgangspartiet P100 er 

igen ved at nå op i stibelysningen.  
   

P 120 

Ønske om at få rettet fliser op primært 

omkring P 120. 

Cykelforhjul er ikke så glade for revnerne 

 x  

  Præstehusene ulige    

P 47 
Renovering af fliser udfor P47. Der er en 

del knækkede og meget slidte fliser. 
 x  

P 61 6 fliser som trænger til udskiftning  x  

P 103 

Ønske om udskiftning af 5 fliser foran 

vores hus. 

De 2 er med store huller i. 

 x  
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Væremøllens aktivitetskalender 
  

September 

T 1 15:00 Spiseklub 2 

F 2  

L 3 Privatarrangement 

S 4  

M 5 19:00 Dart 19:30 Redaktionsmøde 

T 6  

O 7  

T 8  

F 9  

L 10 Privatarrangement 

S 11 Privatarrangement 

M 12  

T 13 15:00 Spiseklub 

O 14  

T 15 Privatarrangement 

F 16 Privatarrangement 

L 17 Forberedelse til høstmarked 

S 18 10:00 Høstmarked 

M 19 19:00 Dartklubben 

T 20 15:00 Spiseklub 2 

O 21 19:00-21:00 Krea klubben 

T 22  

F 23 Privatarrangement 

L 24 Privatarrangement 

S 25 Privatarrangement 

M 26 15:00 Vinklubben 

T 27  

O 28 18:30 Fiskeklubben 

T 29  

F 30  

Oktober 

L 1  

S 2  

M 3 19:00 Dart 19:30 Redaktionsmøde 

T 4  

O 5 15:00 Spiseklub 2 

T 6  

F 7  

L 8  

S 9  

M 10  

T 11 15:00 Spiseklub 

O 12  

T 13  

F 14  

L 15  

S 16  

M 17 19:00 Dartklubben 

T 18 18:30 Fiskeklubben 

O 19 19:00-21:00 Kreaklubben 

T 20 15:00 Spiseklub 2 

F 21  

L 22  

S 23  

M 24  

T 25 19:30 Brugergruppemøde 

O 26  

T 27  

F 28  

L 29 Privat arrangement 

S 30  

M 31 19:00 Dartklubben 
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Kære naboer/medborgere i Røde Vejrmølle Park. 

Marken er mejet og kornet er høstet….og nu har planlægningsgruppen for Høstmarked 2016 

haft sit sidste møde, og endeligt program er lagt. 

Der lægges op til et brag af et Høstmarked med alverdens aktiviteter og indslag, så nu er det 
op til dig og din familie at sikre succesen.  Vi håber at vores præst, Lars Kruse vil have tid til 
at lægge vejen forbi. Så hank op i hele familien, børn, voksne, gamle og unge. Inviter alle 
dem du kender og medvirk til, at vi får en hyggelig, morsom og indholdsrig dag i og omkring 
Væremøllen. Tilmeld dig til én eller alle konkurrencerne i brød og kagebagning og opsætning 
af spiselige afgrøder fra egen have. Find hengemte effekter fra dine gemmer og tilmeld dig 
en stadeplads på kræmmermarkedet for salg. (se tilmeldingsfrister her i bladet). 

Høstmarkedet afholdes søndag den 18. september  
og er åbent fra kl. 10:00 til 16:00 i/ved Væremøllen. 

 
Følgende aktiviteter er tilmeldt: (Se også program med tider) 

Kulturforeningen i RVP: Præsenterer sine aktiviteter og ture med billeder og brochure.  
Salg af kaffe/the 
 
Kreaklubben: Præsentation og snak med udstilling og billeder af de ting der nørkles med.  

Fiskeklubben: Ryge sild, foto, video fra fisketure og klubmøder.  
Salg af div. sildemads-variationer og hjemmebrygget snaps. 
 
Motionisklubben: Præsentation af aktiviteter: herunder dart, fodbold, badminton, petanque: 
Salg af vin. 

Spiseklubberne 1 og 2: Bagekonkurrence for Høstbrød og Høstkage med efterfølgende 
smagsprøver. 

Flemming Palme:  Pileflet. Demonstration af teknik og emner. Lav et kræmmerhus i pil til 
fuglefodring. 

Søren:  Om bier i haven. Snak og præsentation om bier.  
Salg af egen honning. 
 
Knud:  Hjemmebrygget øl.  Om kunsten at brygge øl.  
Smagsprøver og salg af hjemmebrygget øl.  

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
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Bestyrelse: Formand Svend vil grille og være åben for snak om alt vedr. RVP.  
Salg af grillmad samt øl og vand. 
 
Elsebeth Bindslev: Om havebrug. Konkurrence om spiselige afgrøder fra egen have samt 
staudebytning. 

Flemming Koudahl:  Den økologiske snegledræber! Om det at holde pindsvin i haven til 
bekæmpelse af dræbersnegle. 

Agenda Centeret: Kom, hør og se om de seneste køkken-indretningsmuligheder efter de 
nye regler om affaldshåndtering. 

Albertslund Musikskole: Bigbandmusik er som smør for dit øre. Kom og gyng med på 
gamle som nye toner. 

Kræmmermarked: Her finder du (måske) lige netop det som du altid har savnet. - Og til en 
billig penge! 

 

Med venlig hilsen på planlægningsgruppens vegne. 

Ole Rømer 
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Søndag den 18. september kl. 10:00 -16:00 
i/ved Væremøllen, Degnehusene 119. 

 

Kl. 10:00:  Åbning af Høstmarked 2016. 

Kl. 10:00 - 12:00 Fiskeklubben ryger sild. 

Kl. 10:00 - 16:00: Foreninger og øvrige boder er åbne. (Motionister sælger vin, 

Honningsalg, Hjemmebrygget øl) 

Kl. 10:00 - 16:00: Kræmmermarked er åbent for salg. 

Kl. 10:00 - 12:00: Flemming Palme demonstrerer pileflet.  

Kl. 11:00 - 12:00:  Formand Svend griller og samtaler med medlemmerne.  

Kl. 11:00:  Udstilling/opsætning af bagværk og spiselige afgrøder tilendebragt. 

Kl. 11:00 -12:00 Bedømmelse af bagværk og afgrøder. Staudebytning åbent. 

Kl. 12:00:  Kåringen af vinder i bage konkurrencerne. 

Kl. 12:00 - 14:00:  Fiskeklubben sælger sildevariationer og hjemmebrygget snaps. 

Kl. 12:00 - 14:00: Bestyrelsen sælger Grillmad, øl og vand   

Kl. 13:00:   Kåringen af bedste opsætning af afgrøder fra egen have. 

Kl. 14:00 -16:00: Kulturforeningen sælger Kaffe/The med smagsprøver fra bage 

konkurrencerne af Spiseklubberne 1+2. 

Kl. 14:0015:00: Albertslund Musikskole´s Bigband spiller  

Kl. 16:00  Høstmarked 2016 lukker. 

Medbring gerne dit overskudsfrugt, og del det med dine naboer. Der vil også være mulighed 

for at presse din egen æblesaft. 

(Alle der lyster og har kræfter må meget gerne hjælpe med oprydning herefter). 

 

Med ønsket om stort fremmøde og en god og glad dag. 

Høstmarked 2016 Planlægningsgruppe.     
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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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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. 



Væremøllen 

  
19 

 
 
 
 
 
 

 

 
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 

 
 

Spansk undervisning 
 
I forrige nummer af bladet havde vi en tilsvarende annonce om oprettelse af et spanskhold. 
 
Det mundede ud i, at vi var 5 fra bebyggelsen, som var interesserede, men det er ikke 
tilstrækkeligt til at oprette et fornuftigt hold. 
 
Vi prøver derfor, om der alligevel skulle være et par stykker ekstra, som kunne tænke sig at 
deltage. 
 
Vi har tilsagn fra en erfaren underviser her fra bebyggelsen, som normalt ikke tager 
begynderhold, men som vil gøre en undtagelse for de beboere, som ønsker at tilmelde sig. 
 
Og nu, hvor vi har fået vores fælleshus, er ideen jo oplagt. 
 
Giv venligst hurtigt en tilbagemelding, da vi gerne skulle i gang i denne måned. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Skjørbæk, P79 
26820225 eller fisk@vejrmolle.dk  
 

http://www.vestegnensvinduer.dk/
mailto:bh@bbyg.dk
mailto:fisk@vejrmolle.dk
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Hvorfor sortere madaffald?  

I forbindelse med den nye affaldsordning skal vi alle til at sortere 

vores husholdningsaffald i 7 fraktioner. En af de nye fraktioner er madaffald. 

Der er stor forskel på, hvor meget madaffald vi hver især har. Men i kilo er det i 

gennemsnit 40 % af vores husholdningsaffald, der er madaffald. Hvis vi i 

Albertslund, skal nå målet om at genanvende 60 % af vores affald i 2020, er det 

derfor vigtigt, at vi bliver gode til at sende vores madaffald til genanvendelse. Det 

giver heldigvis også god mening. Madaffald bliver nemlig omdannet til gas og 

kompost. 

Hvad kommer der ud af madaffaldet? 

Det madaffald, der fra oktober bliver indsamlet i Albertslund, vil blive kørt til et 

bioforgasningsanlæg ved Holbæk. Her bliver det blandet med haveaffald. 1000 

kg madaffald kommer sammen med 500 kg haveaffald ind i en stor beholder, 

hvor det får lov at ligge og blive til gas og kompost. Ud af denne blanding kommer 

der 180 m3 biogas og 350 kg kompost.  

 

Fordelen ved biogas er, at den kan bruges i busser og lastbiler, eller til at 

producere strøm af. En anden fordel ved bioforgasningen er, at restproduktet, 

komposten, der kommer ud af det, indeholder fosfor. Fosfor er nødvendig for at 

kunne dyrke fødevarer. Der er kun begrænsede mængder fosfor på kloden, og 

det kan ikke fremstilles kunstigt. Forskere mener, at der kun er fosfor til omkring 

100 år, hvis altså ikke vi bliver bedre til at få det ind i naturens kredsløb igen. 

 

                  Venlig hilsen Agenda Centeret 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nY6H_7POAhUMFCwKHcW3AQ4QjRwIBw&url=http://www.favrskovforsyning.dk/affald/madaffald-pa-prove-voldum/hvorfor-sortere-madaffald&bvm=bv.129389765,d.bGs&psig=AFQjCNG6WtzFcDgIL69fNFGbJXDQhiCiVw&ust=1470820369640100
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Ønske om ny budget- og styringsmodel for Røde 

Vejrmølleparken – bladet 5. september 2016  
  

Jeg har på generalforsamling og i medlemsbladet talt for at ændre vores 

budgetteringsgrundlag. Som eksempel har jeg nævnt det forkerte i at der til det ordinære 

kontingent og til ekstraordinær vedligeholdelse (hensættelse) budgetlægges med indtægter 

fra 293 grundejere, dog kun 290 betalende til klub Væremøllen dvs. eksklusive institutioner.  I 

regnskabet 2015/16 indgår dog kun indtægter fra 290 betalere. Det må herefter stå klart, at 

budgettet kun skal baseres på 290 medlemmer.   

 

Svend og Lona har fortalt mig, at områdets institutioner ikke har betalt kontingent til 

grundejerforeningen de sidste 3 foreningsår. Men skal de det og hvorfor ?  

 

Efter kommunens lokalplan nr 18.5 for Røde Vejrmølleparken (2003) er det ifølge § 11 kun 

parcelhusejerne/boligerne i område B,  der er pligtige medlemmer af grundejerforeningen, 

medens institutionerne i område  A ikke er pligtige til medlemskab. Dette skyldes at 

institutionerne får varetaget deres interesser af de relevante forvaltninger, og at de har et helt 

andet fokus.  

 

Albertslund Kommunes generelle holdning til institutionernes medlemskab af 

grundejerforeninger er, at kommunen ikke anbefaler medlemskab. Kommunale institutioner – 

hvad enten det drejer sig om børneinstitutioner, som i vores tilfælde, eller andre typer, som 

Dyregården eller skoler, - har helt andre funktioner og andre behov end de øvrige 

ejendomme i grundejerforeningen.  

 

Hvis grundejerforeningen kontakter forvaltningen om manglende betalt kontingent, vil det i 

første omgang blive set som en rykker. Men forvaltningen har efterfølgende konstateret, at 

en konkret institution ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen. Kommunen 

henholder sig derfor til den generelle holdning, at institutionerne ikke er medlemmer, og ikke 

selv kan træffe beslutningen om at være medlem af en grundejerforening.  

 

Regulering af kontingent 

På sidste generalforsamling i RVP den 31. maj 2016 oplyste den statsautoriserede revisor, at 

der var afskrevet 48.000 kr. for gamle restancer i sidste regnskabsår, fordi foreningen havde 

budgetteret forkert på antallet af opkrævninger. Af regnskabets side 2 fremgår,  at 

kontingentet er reguleret ned med -24.000 kr. for 2013/14 og -24.000 kr for 2014/15.   

 

Hvorfor skal institutionerne ud af deres stadig mindre budgetter tage penge fra børnene og 

betale til foreningens drift og planlagte hensættelser.  Det er da overvejende vores egne 

børn, der går i institutionerne, og som det vil gå ud over.    

 

Medlemsprotokol og medlemsindtægter 

Efter vedtægtens § 18 skal bestyrelsen sørger for, at der føres medlemsprotokol 

indeholdende hvert medlems navn og bopæl. Jeg formoder dette er af hensyn til at opkræve  
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kontingent blandt dem, der aktuelt bor i bebyggelsen RVP og som skal betale for de udgifter 

og aktiviteter generalforsamlingerne beslutter. Bestyrelsen skal altså have et system, der gør 

det muligt at se hvem der er fraflyttere og tilflyttere.  

 
Efter vedtægtens § 3 påhviler det både den tidligere og den nye ejer (er pligtige) at anmelde 
ejerskifte til 
foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers 
navn, stilling samt parcellens beliggenhed. 
 

Nu er spørgsmålet imidlertid hvor mange andre skyldnere vi har i grundejerforeningen. Siden 

2009-10 har den statsautoriserede revisor anset det for sandsynligt, at vi måtte afskrive 

100.000 kr. og senest er tallet for afskrivninger nået op på 150.000 kr. Revisoren har mange 

gange anbefalet der blev etableret et egentligt debitorbogholderi. Herudover anbefalet, at 

RVP igangsætter en fast procedure for inkasso på udeblevne betalinger.  

 

Nu afventer jeg som kritisk revisor, at grundejerforeningen foretager en fuldstændig 

restancegennemgang og viser hvad der er muligt at inddrive, og hvad der er sandsynligt vi 

må afskrive.  

 

Forsikring til dækning af tab 

Den statsautoriserede revisor har løbende igennem mange år fremsendt revisionsprotokoller 

til den tidligere kasserer, men uden disse er blevet forelagt for bestyrelsen.  Det er derfor 

godt, at de nu er kommet frem til bestyrelsens behandling, og at bestyrelsen nu tager mere 

fast hånd på vore pengesager.   

 

Efter vedtægtens § 19 er kassereren er pligtig til at stille kaution eller tegne kautionsforsikring 

efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Omkostningerne hertil betales af foreningen.  

 

Vi må afvente bestyrelsens redegørelse for hvordan vores tab kan erstattes ?  

 

Med venlig hilsen 

Fin Hansen, Humlehusene 70 
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Renovation 2016 

Degne- og 
Præstehusene 

Humlehusene 

Glas & papir 
onsdage 

Ulige uger 
Glas & papir 

tirsdage 
Ulige uger 

Haveaffald 
onsdage 

Lige uger 
Haveaffald 

tirsdage 
Lige uger 

Storskrald onsdage: 
 

28. sep.,26. okt.,30. nov., 28. 
dec. 

Storskrald tirsdage: 
 

27 sep., 25. okt., 29. nov., 27. 
dec.  

Pap og småt metal 
onsdage: 

 

21. sep., 19. okt., 23. nov.,  
21. dec. 

Pap og småt metal 
tirsdage: 

 

20 sep., 18. okt., 22. nov.,  
20. 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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Sådan kommer du (næsten) bananfluer til livs 

Bananfluer tiltrækkes hovedsagligt af overmoden frugt og 

grøntsager, men har også andre livretter som bl.a. øl og vinsjatter. Har man 

først fået bananfluer i sit hjem, er man ikke i tvivl, for de formere sig hurtigt.  

Man kan få besøg af bananfluer hele året, men det er især i sensommeren, 

problemet med bananfluer er stort. 

Man kan ikke helt undgå bananfluer, men de kan holdes nede ved først og 

fremmest ikke at have ting liggende, der tiltrækker dem. Så fjern stødt eller 

overmoden frugt fra frugtskålen, luk beholdere til syltetøj, asier og andre 

fødevarer tæt, og tøm affaldsbeholdere, der er madaffald i, hyppigt, og vask 

dem af efter behov. 

Er man først blevet invaderet er her flere gode råd til, hvordan man slipper af 

med dem igen: 

1. Lad et glas med enten vin, æbleeddike eller 

saft stå fremme. Hæld et par dråber 

opvaskemiddel i, for at fjerne 

overfladespændingen, når bananfluerne lander 

på overfladen går de til bunds. 

 

2. En anden måde er at støvsuge dem væk. Gør det gerne om aftenen, hvor 

de er mindst aktive. Put evt. en strømpe over støvsugerrører, så de ikke 

finder ud igen. 

3. Lav en keglefælde. Bland eddike og lidt moden frugt i 

en kop. Lav derefter en kegle af papir og placer den 

med den smalle ende nede i koppen. På den måde vil 

bananfluerne nemt kunne finde vej gennem keglens 

brede ende, men de vil have svært ved at komme op 

gennem den smalle. 

      4.  Hvis man kan få fat i dem, er kødædende 

           planter en dekorativ fluefanger. 

 

           Med venlig hilsen Agendacentret  
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmeldingsfrist: Bemærkning: 

Jægerspris Slot 
og Willumsens 
Museum 

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

Arken/ 
Martin Bigum 

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

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indmeldelses-blanket 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2016 betales med: 
(indsættes på reg. nr: 2275 Konto:  8981 290 209 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, Hugo Pedersen. D76 
 

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 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: 9570/11919545 

 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 
 

Vinklubben 2016/17 
 

Vinklubbens smagninger for sæsonen 2016/2017 er på gaden. 
Man kan få mailet programmet ved at skrive til 

 

hugovitved@yahoo.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
mailto:hugovitved@yahoo.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 


