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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 7. november 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 Henrik Eg D 39 53 57 70 87 Heeg1234@gmail.com  

Næstformand Steen Thystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

 Helle Bennedsen P 81 25 46 41 44 bennedsenhelle@gmail.com  

Web-master Jesper Simonsen D 26 20 44 03 38 simonsen@ruc.dk 

Sekretær Lona Skjørbæk P 79 30 24 74 81 lona@vejrmolle.dk 

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

OPGAVEFORDELING 
Kontakt til 

DKTV og YouSee 
Svend Tanke Nielsen 

Fællesarealer 

Snerydning 
Steen Thystrup 

Festudvalg ad hoc Nærlegepladser 
Helle Bennedsen og  

Jesper Simonsen 

Lunden 
Jesper Krogh og 

Helle Bennedsen 
Brugergruppe Helle Bennedsen 

SALG OG UDLÅN 

Jesper Krogh 
D 18 

29 99 42 71 

Udlån af Væremøllens depot: 

kloakrenser, græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal 

over trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. 

Skal afleveres i rengjort stand, ellers intet depositum retur. 

Nøgler til dobbeltstige, der når helt op til taget, samt 2 

enkeltstiger og en tredelt kombistige 

Gertrud 

Nielsen 

H 120                          

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 
D 11                            

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 

P 67                            

43 45 29 33 

Strømforsyning til Calisto-boks mod aflevering af død 

strømforsyning. Antenne-forstærkere udlånes til forsøg.  

Wattmeter/watttimemåler udlånes.  Fedtpatroner til 

smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis 

Helle 

Bennedsen 

 

P 81                             

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 
P 47                            

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:Heeg1234@gmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
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Orienteringsmøde om overgang til 
lavtemperaturfjernvarme mm. 
 
Tirsdag den 25. oktober kl. 19:30 indbyder bestyrelsen til orientering om 
kommunalbestyrelsens beslutning om overgang til lavtemperaturfjernvarme i 2025. Dette 
indebærer, at fremløbstemperaturen i fjernvarmeforsynings ledninger til den tid sættes ned 
fra de nuværende ca. 90 Co til fremtidige 50 Co. Dette gøres primært for at mindske 
energitabet i ledningsnettet, men har selvfølgelig konsekvenser for os, der modtager 
fjernvarme. Om ca. 10 år skal vi kunne varme vores huse op med en indløbstemperatur i 
vores bryggers på 50 Co mod de nuværende ca. 89 Co. 
 
Orienteringsmødet bliver afholdt på Herstedøster Skole, i musisk rum Nord. Kom og hør fra 
fjernvarmeforsyningen hvordan kommunalbestyrelsen og fjernvarmeforsyningen mener, at 
du/I kan klare dette temperaturskifte, så du/I ikke oplever dårligere indeklimakomfort fra 
2025. 
 
Fjernvarmeforsyningen vil også forklare baggrunden for det tilbud, som vi alle vil modtage fra 
fjernvarmeforsyningen om overtagelse af varmtvandsforsyningen til og med en varmeveksler 
installeret i din/jeres bryggers. 
 
 

ORIENTERINGSMØDE OM FREMTIDIG FJERNVARME OG INSTALLATIONER 
TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2016 KL. 19:30 

HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD 
 
Der kommer ikke yderligere indkaldelser til dette møde, men der kan komme ny eller 
yderligere information på vores hjemmeside www.vejrmolle.dk 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Tirsdag den 29. november kl. 19:30 indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær 
generalforsamling med fokus på de store problemer, der har vist sig ved en gennemgang af 
regnskaber flere år tilbage. Alle regnskaber, der er godkendt af generalforsamlingen, men 
som bl.a. viste sig at indeholde uforståelige store restancer. Herudover var der to andre store 
poster, der ikke var tydeligt fremhævet som problemer, nemlig et stort tilgodehavende fra 
ComX-tiden og et uløst skatteproblem relateret til bestyrelsens honorar. 
 
Efter det dybtgående arbejde arbejdsgruppen med den ny kasserer Henrik og formanden 
Svend har lavet, er det lykkedes at få identificeret og indbetalt al restance fra de seneste fem 
år. Når fem år er en grænse her, skyldes det, at arbejdsgruppen ikke generelt har kunnet få 
dokumentation for restancer ældre end fem år grundet sletningsforhold hos Nets, der bl.a. 
driver PBS, hvorigennem vi opkræver kontingent. Vores tidligere kasserer Lona har ikke 
gemt lister over kontingentopkrævninger og tilhørende kontrollister fra før 2011, hvor Nets 
overgik til en WEB-baseret løsning, hvorfor den lille arbejdsgruppe ikke har kunnet 
identificere, hvem der var ansvarlige for tidligere års restancer. 
 
Eneste udestående er kontingent fra institutionerne tilhørende institutionsgruppen 
Roholmshave. Ved vores henvendelse henholder de sig til et borgmesterligt brev til en anden 
grundejerforening, om ikke at ville betale kontingent til grundejerforeninger. Dette til trods for, 
at kommunen har betalt kontingent siden institutionerne blev oprettet. Kommunen har aldrig  

http://www.vejrmolle.dk/
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meddelt grundejerforeningen, at de har ændret holdning, hvilket ville være fuldt acceptabelt, 
da det ifølge vores lokalplan er frivilligt for institutionerne, at være medlem af 
grundejerforeningen. Det er bare ikke acceptabelt bare at undlade at betale for et 
medlemskab, som kommunen selv har givet som grund for ikke at ville betale for flisearbejde 
ved Roholmhave. 
 
Bestyrelsen udsender selvfølgelig den vedtægtspligtige indkaldelse 14 dage før og følger op 
med en skriftlig beretning inden selve den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Så husk: 
 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2016 KL. 19:30 
HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD 

 
 

Affaldsstativer fra Grundejerforeningen Egebo. 
 
Bestyrelsen fik i slutningen af september anmodning om at afhente de stativer, som vi, 
gennem indhentning af bestillinger til affaldsstativer generelt, tilbød jer at reservere med en 
bindende tilmelding. 
 
Prisen blev 600 kr. pr stativ, som alle skulle indbetale før stativerne kunne afhentes den 1. og 
2. oktober. Der var 18 medlemmer, der således fik et meget nyere stativ til kassetter og 
restaffald. 
 
Stativerne skulle hentes nu, da Egebo pr. 1. oktober overgik til en ordning med nedgravede 
beholdere. 
 
Desværre var der lidt kludder i listen, så vi kunne ikke umiddelbart afsætte to af de 
reserverede stativer, men dem kan vi bruge i foreningen.  
 
 

Parkering og trailere på P-pladser. 
 
Bestyrelsen får med jævne mellemrum mails fra medlemmer der finder det urimeligt at andre 
medlemmer ikke kan/vil indordne sig under de regler, der er givet i vores lokalplan om 
parkering i vores område. 
 
Bestyrelsen har gentagne gange og nu igen opfordret til at I overholder de regler for 
parkering, der er vedtaget med vores lokalplan, se § 5.4: 
 
Parkering må kun finde sted på de eksisterende fælles parkeringsarealer, jfr. kortbilag nr.1. 
Se note 1 vedr. køretøjer over 3500 kg. 
 
Kortbilag nr. 1 kan ses i lokalplan 18.5 der kan hentes fra vores hjemmeside. 
 
note 1: I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 bestemmes herved - med samtykke fra 
Glostrup politi – at der for kommunale og private fællesveje samt parkeringspladser eller 
lignende i Albertslund Kommune gælder følgende: 
Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer 
(herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl.  
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19.00 – 07.00, medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte 
vejstrækninger eller pladser. 
Uden for de nævnte steder må påhængskøretøj (herunder campingvogne) med tilladt 
totalvægt på højst 2.000 kg. dog parkeres i indtil 24 timer. 
 
For overtrædelse af denne parkeringsbekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af 
færdselslovens § 121. 
 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at der kan etableres én parkeringsplads på hver 
P-plads reserveret til en fælles trailer. Gives denne tilladelse kan en P-plads søge om at 
bruge denne plads til en fælles trailer. 
 

Justering af vores gamle affaldsstativer 
 
Kommunen har fundet ud af, at hyldeafstanden i vores gamle kassetteskabe ikke svarer til de 
nye kassetter. Kommunen har derfor valgt at justere på hylden så afstanden over og under 
hylden bliver bedst mulig ift. de nye kassetter. 
 
Dette arbejde har været i gang hen over sommeren og er måske ikke færdigt endnu, så det 
er altså årsagen til at ’nogen’ har arbejdet på jeres stativ. Kommunens folk udfører bare 
arbejdet og kontakter jer ikke inden. I burde ikke opleve nogen gene af dette. Skulle det 
alligevel være tilfældet skal i henvende jer til kommunens affaldsafdeling.  
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Væremøllens aktivitetskalender 
  

November 

T 1 15:00 Spiseklub 2 

O 2  

T 3  

F 4  

L 5  

S 6 10:00 KREA klubben 

M 7 19:30 Redaktionsmøde 

T 8 15:00 Spiseklub 

O 9 15:00 Vinklubben 

T 10  

F 11  

L 12 Privatarrangement 

S 13 Privatarrangement 

M 14 Privatarrangement 

T 15 18:30 Fiskeklubben 

O 16 19:00 KREA klubben 

T 17 15:00 Spiseklub 

F 18  

L 19 Privatarrangement 

S 20 Privatarrangement 

M 21 Privatarrangement 

T 22 15:00 Spiseklub 2 

O 23 19:00-21:00 Krea klubben 

T 24  

F 25  

L 26 Privatarrangement 

S 27 Privatarrangement 

M 28 Privatarrangement 

T 29  

O 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 18:00 Høstfestgruppen 

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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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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Nyt fra Brugergruppen – Sep. 2016 
 

September mødet i Brugergruppen var noget ud over det sædvanlige! På dagsordenen 

var mange af de store omstillingsprojekter, der til sammen tegner et tydeligere og 

tydeligere billede af det fremtidens Albertslund, som vi her og nu er i fuld gang med at 

skabe: 

- Overgang til lavtemperatur-fjernvarme, der vil betyde store energibesparelser, 

efterisolering og modernisering af bygningsmassen, og ikke mindst at vi kan få vedvarende 

energi ind i varmeforsyningen i stedet for affald, kul og gas. I dag er ca. 15 % af byens 

bygninger klar til at få fjernvarme med en lavere temperatur, i 2025 skal det være 100 %. 

- Fortsættelse af Energi-spare-aktivitets-planen med 10 mio. kroner i 2017, så alle kan få råd, 

vejledning og økonomisk hjælp, til at energioptimere deres hus. Det gælder også for erhverv 

og kommunale bygninger. 

- Opstarten af det nye affaldssystem, hvor alle skal sortere husholdningsaffaldet i 7 fraktioner 

for at sikre, at mindst 50 % af ressourcerne i 2018 og 60 % i 2020 bliver genbrugt i stedet 

for at blive ødelagt i forbrændingsanlægget. 

- Klimasikringen af hele Albertslund Syd med etableringen af de Våde Enge i 

Kongsholmparken, der er ved at være færdige, og renoveringen og udbygningen af Kanalen, 

der er i fuld gang. 

- Udrulning af ny behovsstyret LED-belysning i hele byen, så vi på veje og stier får mere og 

bedre lys med mindre strømforbrug.  

Men der var også mere ”almindelige” ting på dagsordenen: 

- Prisen på fjernvarme falder i 2017 med ca. 5 %. 

- Renovationstaksterne falder med de nye affaldsordninger. Hvor meget man mærker det 

afhænger af, hvilken ordning man har i dag, og hvilken man får fremover. Men eksempelvis 

falder taksten for parcelhuse med stativer, der overgår til 2-delte beholdere, med næsten 900 

kroner. 

- Agenda Centeret opretter en Hotline til spørgsmål om sortering. Hvis man er i tvivl om, 

hvordan affaldet skal sorteres, kan man altid ringe til 43 62 20 15 eller sende en mail til 

albertslund@agendacenter.dk og få hjælp og vejledning til sortering.  

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

mailto:albertslund@agendacenter.dk
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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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: 
 

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

Storskrald tirsdage: 
 

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

Pap og småt metal 
onsdage: 
 

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

Pap og småt metal 
tirsdage: 
 

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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KREA DAG I VÆREMØLLEN 

SØNDAG 4. NOVEMBER - FOR ALLE 😊 
 
Kom og nyd en hyggelig dag med KREA klubben. Du kan medbringe den form for hobby, som du har 
lyst til - du kan strikke, hækle, sy, brodere - kun fantasien sætter grænser. 
 

LÆR AT FILTE. 

 
Nu har alle mulighed for at lære at filte. KREA Klubbens egen Helle har lovet at bruge sin søndag på 
at hjælpe os andre, så vi kan lære at filte. Helle sørger for materialer, som kan købes på dagen. 
 

Praktisk info: 
 
Tilmelding senest fredag den 23. okt. af hensyn til indkøb af materialer er nødvendig 
på Pia.G.neubert@gmail.com eller louise@vejrmolle.dk . Du kan også henvende dig i D39 eller D56. 
Vi sørger for kaffe og te. Du sørger selv for Sodavand og evt. Frokost. 
Vi sørger for alle materialer til at filte, så du kan købe dem hos os - du sørger selv for øvrige 
materialer. 
Mon ikke der også dukker en kage op til kaffen...? 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
 

Den samlede bestyrelse har ansvaret for 
foreningens økonomi. 
Vi har nu fået nogen indsigt i bestyrelsens arbejde med inddrivelse af udestående fordringer 

m.v.  Det står klart, at den tidligere kasserer ikke har været i stand til at løse de opgaver man 

med rette kunne forvente, herunder at revisionsprotokollater fra revisor Preben Kellerstrøm 

ikke er overdraget til bestyrelsen/formanden.  Dette er især kritisabelt, fordi det er den 

samlede bestyrelse, der har det overordnede ansvar for grundejerforeningens drift - og 

dermed også for beslutninger om og kontrol med foreningens økonomi. Bestyrelsen kan 

uddelegere det løbende arbejde med økonomien til kassereren, som så er ansvarlig overfor 

bestyrelsen. Hver gang man uddelegerer et arbejdsområde fx økonomien til en enkeltperson, 

skal bestyrelsen tage stilling til hvilke konkrete opgaver det drejer sig om, hvad I bemyndiger 

personen til, og hvordan I vil holdes underrettet som bestyrelse. Både kassererens og 

formandens arbejde forventes at være velbeskrevet i forhold til at tegne foreningen 

økonomisk, som de 2 tegningsberettigede.  

Når bestyrelsen holder møde og fører protokol over trufne beslutninger, skal det kunne ses, 

at bestyrelsen lægger stor vægt på driftssikkerhed og økonomi. Det kan ikke siges at 

referater giver os medlemmer det nødvendige indblik. Derfor er det kun ved aflæggelse af 

regnskaberne, der skal give en god og pædagogisk indføring i den økonomiske drift, 

herunder vores henlæggelser (status for aktiver og passiver). Jeg har efterlyst vores 

henlæggelser fra sidste generalforsamling. De er ikke blevet lagt på foreningens 

hjemmeside.  

Når bestyrelsen ikke har fået forelagt revisionsprotokollerne i mere end 15 år, er der noget 

helt galt. Opfølgning af budget og regnskab er ikke forelagt tilfredsstilende. Både før og efter  

mailto:Pia.G.neubert@gmail.com
mailto:louise@vejrmolle.dk
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mit valg som kritisk revisor har jeg sendt bemærkninger til formanden og lavet læserindlæg i 

medlemsbladet.  

Balancen i årsregnskabet pr. 31. marts 2009 viser der er kontingentrestancer på 123.436 kr. 

og tilgodehavende ydelser på 62.058 kr. I alt 185.494 kr. Udviklingen de følgende år fremgår 

af tabellen:  

Regnskabsåret Udeståender  Stigning fra sidste år 

Balance pr 31. 03.2010 218.044  32.550 

Balance pr 31. 03.2011 273.693 55.649 

Balance pr 31. 03.2012 290.526 16.833 

Balance pr 31. 03.2013 333.140 42.614 

Balance pr 31. 03.2014 313.222 -19.918 

Balance pr 31. 03.2015 368.478 55.256 

Balance pr 31. 03.2016 384.493 16.015 

   
Udeståender er steget siden 2009 med 198.999 kr.  Et foruroligende højt tal. Bortset fra 2014 er 

der i alle årene tale om stigning i tilgodehavenderne. Tilsvarende tabel er lavet til formanden 

for udestående A-skat for honorar til bestyrelsen. Dette kan bestyrelsen se og følge uden at 

være i besiddelse af revisionsprotokollater. Det er overordentlig kritisabelt at den eksterne 

revisor ikke har bedt om at få kopier af de underskrevne revisionsprotokoller fra bestyrelsen.  

Det bør være sådan, at vi på generalforsamlingen til november 2016 får forelagt de 

økonomiske konsekvenser af vores fremtidige økonomi, og således at der ikke lægges op til 

en udskrivning af nye ekstraordinære kontingenter. Der bør derimod sikres balancerede 

budgetter og et generelt udgiftsstop. Hvis bestyrelsen lægger op til at bruge vedtægtens § 13 

og ansætte administrativ medhjælp, skal dette også ske indenfor udgiftsloftet.  

Vi har besluttet at opkræve til vedligeholdelsesløsninger med 700 kr. pr. år svarende til ca. 5 

mio. kr. over en længere årrække. Hertil kommer opkrævning til finansiering af klub 

Væremøllen med 574 kr. pr. år svarende til 1,8 mio. kr. over 20 år. Disse beløb kommer 

oveni det ordinære kontingent på 2.700 kr. pr halvår eller 5.400 kr. årligt. I alt opkræves 

6.674 kr. årligt x 290 husstande. Det er disse beløb nogle medlemmer ikke har betalt rettidigt 

til grundejerforeningen RVP.   

Det bemærkes, at nogle derudover betaler årligt til carportlauget og nogle afdrager fortsat på 

deres gæld siden 2006 ved etablering af ComX, medens andre har betalt anlægget med 

20.600 kr. kontant.  

Vh. 
Fin Hansen 
Humlehusene 70 
Indlæg til medlemsbladet RVP den 3. oktober 2016 
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Hvad koster kontingentet i grundejerforeningerne? 
 
Kommuner, regioner og staten omprioriterer løbende deres budgetter med stadig ringere 
service til følge.  
I grundejerforeningerne ligger kontingenterne forholdsvis i ro, men der er stor forskel på 
niveauet. Hvis vi inddeler prisniveauet i 3 grupper, de billige, de dyre og dem imellem, kan vi 
nedenfor se nogle eksempler på priser i Albertslund.    

De dyre  

Grundejerforeningen Godthåbsparken 7.183,48 kr. årligt pr. marts 2016 

Grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken 6.674 kr. årligt pr. maj 2016  

  

De mellemste  

Grundejerforeningen Platanparken (de gule) 4.000 kr. årligt for budget 2016 

Grundejerforeningen Trippendalsparken 3.900 kr. årligt for budget 2014 

Grundejerforeningen Toftestræde, Vridsløse 1.900 kr. årligt 

  

De billige  

Grundejerforeningen Albertslund Vest afd 3 1.200 kr. årligt iht. budget 2016 

Grundejerforeningen Albertslund Vest afd 1 1.100 kr. årligt for 1.11.2015/31.10.16 

Grundejerforeningen Horsholmsstræde  350,00 kr. årligt inkl. Herstedvester 

forsamlingshus  

 
Hvis vi ser på de dyreste, finder vi Godthåbsparken med 823 boliger, opført i 1968. Området 
tæller 117.601 m2. De har udendørs svømmepool og tennisbaner m.v. De har brugt mange 
penge på at lave særdeles fine legepladser (½ mio. pr styk) og de har løbende 
vedligeholdelse med asfaltering af veje.  Kontingent betales hvert kvartal.  
Røde Vejrmølleparken har 290 boliger, opført i 1967. Området tæller i alt 45.481 m2. De har 
købt klub Væremøllen til 1,8 mio. kr. og der er løbende afsættelse af midler til større 
renovering af veje, fliser m.v. (budget godt 5 mio.kr).  Kontingent betales hvert halve år.  
Godthåbsparken 2016 pr år Røde Vejrmølleparken 2016 pr år 

Kontingent 5.351,48 Kontingent 5.400,00 

Vedligeholdelsesbidrag 1.200,00 Vedligeholdelsesbidrag 700,00 

Legepladsbidrag 600,00 Legepladsbidrag 0 

Opkrævningsgebyr 32,00 Opkrævningsgebyr 0 

Klubhus 0 Klubhus/Væremøllen 574,00 

I alt pr år 7.183,48 I alt pr år 6.674,00 

 
Kan priserne blive ved med at stige? I givet fald hvornår siger grundejerne stop?  
 
Budgethilsener 
Fin Hansen 
Humlehusene 70 
fih@comxnet.dk 
 

 

 
 



 

Indlæg 

  
15 

 
Indendørs affaldssortering 
 

Den 1. december skal vi have nye affaldsordninger. Vi skal sortere mere, for at 

udnytte alle ressourcerne i affaldet. ”Hvert kilo tæller”, som kommunens 

slogan lyder.  

Fremover skal vi derfor alle sortere i 7 fraktioner. I hvert fald de tre af dem 

sorterer vi allerede: Rest, papir og glas. De fire nye er: Madaffald, plast, metal 

og pap. 

Den 1. december er lige om hjørnet, så det er en god ide, at begynde at 

overveje, hvordan du vil indrette dit køkkenskab til flere fraktioner. Affald opstår 

jo hver dag og flere gange om dagen, så det skal være nemt at komme af med. 

Og skabet under køkkenvasken er typisk det sted, der er mest praktisk til det.  

Hvordan vores køkkenskabe er indrettet og bruges i dag, er selvsagt forskellig 

fra bolig til bolig. Men en klassiker er et posestativ midt på lågen, en 

opvaskebalje og en masse rengøringsmidler i bunden af skabet. 

 

Er det også nogenlunde sådan 

dit køkkenskab ser ud, så er 

en simpel løsning til at få 

plads til flere affaldsfraktioner, 

at rykke stativet på lågen op 

og til siden, så der er plads til 

endnu et stativ. På den måde 

får du plads til to fraktioner på 

lågen, samtidig med at du får plads til nye beholdere i bunden af skabet.  

Samtidig skal du også flytte arsenalet af rengøringsmidler, du ikke bruger hver 

eller hver anden dag, ud i støvsugerskabet eller på badeværelset. De skal ikke 

optage husets bedste plads til sortering af det affald, der opstår flere gange om 

dagen. 

 Med venlig hilsen  

Agenda Center Albertslund 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

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

Arken/ 
Martin Bigum 

16. 
nov. 

10:00 Lunden 2. november Fælles transport 

Julearrangement 4. dec.  Væremøllen  
Tidspunkt kommer 
senere 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 

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 


