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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 5. december kl. 19.00 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

http://www.vejrmolle.dk/
mailto:fisk@vejrmolle.dk


Fra bestyrelsen 

  
3 

 

BESTYRELSE 
Formand Svend Tanke 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  Steen Thystrup  

Snerydning Svend Tanke Nielsen 
Nærlegepladser 
og Lunden 

Helle Bennedsen og  
Jesper Simonsen 

Festudvalg ad hoc Brugergruppe Helle Bennedsen  

SALG OG UDLÅN 

Jesper Krogh 
D18                            

29 99 42 71 

Udlån fra 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 to enkeltstiger og en tredelt kombistige                                                                    

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. 

Ole Henningsen 
P67                            

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 

 

P81                             

25 46 41 44 

Borehammer METABO pneumatisk 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:vejrmolle@gmail.com
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:lona@vejrmolle.dk
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ORIENTERING OM STORSKRALD OG HAVEAFFALD 
 
Den nye ordning for storskrald, haveaffald, pap og småt metal startede allerede d. 1. oktober. 
Dvs., at den er i fuld gang - men det har absolut knebet for kommunen at gøre dette tydeligt 
for os. Vi fik at vide, at vi først skulle starte den ny ordning fra 1. december og havde 
opfattelsen af, at det gjaldt hele vores ordning.  
 
Det gjorde det altså ikke, så hermed de nye regler, som i hvert fald gælder frem til 1. 
december, hvor vi så håber, at vi har fået en aftale på plads med forvaltningen, der fortsætter 
den ordning, som vi har haft i mange år med at stille storskrald og haveaffald ud på p-
pladserne. Dog bliver der sandsynligvis restriktioner, så affaldet skal sorteres og skal 
placeres på to eller tre udpegede pladser på eller ved p-pladserne. 
 
De nye regler er: 
 

 Småt haveaffald og bundtet pap afhentes mandag eller tirsdag i ulige uger. 

 Stort haveaffald, dvs. det, der skal tages med grab, afhentes hver 4. onsdag i ulige 
uger. 

 Storskrald afhentes som noget nyt mandag eller tirsdag i lige uger året rundt.  
Indtil 1. december kan I stille småt metal og plast i klare plastposer ud sammen med 
storskrald.  
Efter 1. december indgår småt metal og plast i det husstandsafhentede affald.  

 
For at få disse affaldstyper afhentet skal I henvende jer til: 
 

 Vestforbrændingens kundeservice på 8020 8030  
 eller via kundeservice@vestfor.dk  

 

senest torsdagen før afhentningen, og bestille afhentningen. 
 
Affaldet skal I stille ud som vi altid har gjort ved p-pladsen, samlet i fælles bunker. Nedenfor 
kan i se kommunens storskralds- og haveaffaldskalender for resten af året. 
 

NYE AFFALDSSTATIVER 
Alle, der har bestilt det store nye affaldsstativ med plads til alt sorteret affald eller de, der har 
bestilt nyt stativ til mad- og restaffald, har forventeligt allerede modtaget stativerne fra 
kommunen i uge 44 eller 45. Der er en label i madaffaldsstativet, der angiver fra hvilken dato 
afhentningen starter. 
 
De separate stativer kun til madaffald bliver leveret i uge 47 på p-pladserne. Her skal I selv 
hente stativet og montere de medfølgende ben. 
 

AFHENTNING AF GAMLE AFFALDSSTATIVER 
Kommunen vil hente gamle affaldsstativer, når den nye ordning er trådt i kraft. Forventeligt 
sker dette i uge 49. Sidste chance for at bestille afhentning er sandsynligvis i uge 48, den 29. 
november 2016. Det bestiller du på albertslund.dk/mitaffald eller via Vestforbrændingens 
kundeservice på 8020 8030 eller kundeservice@vestfor.dk. 
  

mailto:kundeservice@vestfor.dk
mailto:kundeservice@vestfor.dk
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Klip fra kommunens hjemmeside: 
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ORIENTERING OM OVERGANG TIL 
LAVTEMPERATURFJERNVARME MM. 
 
Mødet afholdt tirsdag d. 25. oktober kl. 19:30, Herstedøster Skole, Musisk rum syd.  
Besøg af: 
Christian Oxenvad, Energirådgiver, arkitekt MAA, kommunikation, Albertslund Kommune 
Direkte: 43 68 68 54 
Mobil: 40 20 84 44 
Christian.Oxenvad@albertslund.dk  
 
Christian gennemgik de forskellige tiltag man kan lave for at spare på energien: Efterisolering 
af tag og facader, nye vinduer, tætningslister, isolering af varmerør, mv. 
 
Prioriteringsrækkefølgen for isolering bør være: 
 

1. tag 
2. vinduer (Den nye standard for vinduer er 3-lags glas.) 
3. facader 
4. sokkel 

 
Til isolering af soklerne/søjlerne mod havesiden kan man bruge nye højisolerende materialer 
som fylder meget mindre (i tykkelsen) end mineraluld. 
 
Indendørs luftfugtighed bør om vinteren være 40-50%. Man kan låne udstyr til at måle det 
med af kommunen. Eller grundejerforeningen kan købe nogle til at låne ud. 
 
Albertslund kommune giver Danmarks højeste energitilskud; 1 kr. pr. KWh besparelse. Det 
kan typisk give mellem 500 og 10.000 kr. til ruder, vinduer, loftisolering, mv. (Husk at søge 
inden arbejdet går i gang). 
Albertslund kommune tilbyder også at udskifte tilslutningsanlægget til fjernvarmen og man 
betaler så et årligt abonnement af dette (ca. 2.200kr./år, 185 kr./md.). Det medfører at 
kommunen overtager al vedligeholdelse og at man samtidig ikke kan få strafafgift for for ringe 
afkøling af fjernvarmevandet. Overvej dette tilbud hvis du har et gammelt anlæg som trænger 
til udskiftning. 
 
Lavtemperatur 
Lavtemperaturstrategien blev besluttet af Byrådet 11. oktober 2016: Fra i dag 70-80 grader 
(baseret på kul, træpiller, affald og naturgas) til i år 2025, 60 grader (baseret på store 
varmepumper, geotermi og solvarme). 
 
Der vil være lovgivningsmæssig sikring af, at fjernvarmen og varm nok til at man undgår 
legionellaproblemer. 
 
Kommunen vil hjælpe beboerne med at bestemme deres “lavtemperatur”(LT)parathed og vi 
vil på et tidspunkt kunne beregne det via en service på internettet. 
 
Mange af os skal sikkert både få efterisoleret (tag/vinduer/facader) og få skiftet radiatorerne 
til nogle med større varmeflader: Radiatorerne kan/skal udskiftes til 2-lags eller 3-lags ribber 
og/eller forsynes med retrofit-blæsere på radiatorerne, eller udskiftes til dedikerede LT-
kompaktradiatorer. 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. 
NOVEMBER 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat med forberedelserne til den ekstraordinære generalforsamling. 
Indkaldelsen vil blive husstandsomdelt senest tirsdag d. 15. november og bestyrelsen 
beretning som oplæg til mødet vil blive omdelt i weekenden d. 26./27. november. 
 
 

VINTERBEREDSKAB 
 
Bestyrelsen forventer at fortsætter samarbejdet med vores snerydningsfirma. Vi vil anvende 
de samme steder på P-pladserne til sneen, der skrabes sammen. De er valgt, så det kan ske 
fornuftigt for snerydningsmaskinerne og med mindst mulige gener for os alle. 
 
Vi laver også en afftale med en af de unge i bebyggelsen om rydning af særlige dele af 
fortovene, der ikke nødvendigvis ryddes af beboere. Denne rydning sker sædvanligvis om 
eftermiddagen/aftenen efter snefald. 

 
 

Indlæg 
 
ANSKAFFELSE AF FÆLLES TRAILERE I RVP 
  
I oktober nummer af bladet lægger bestyrelsen op til at undersøge muligheden for at etablere 
en parkeringsplads på hver P-plads reserveret til en fælles trailer. 
Jeg har åbenbart ikke fulgt godt nok med, fordi jeg ikke kan erindre et sådant forslag er 
vedtaget på vores generalforsamling. 
Det må indeholde en ændring af kommunens lokalplan 18.5 for vort område og således skal 
det sendes ud til høring? 
Hvis kommunen ønsker at støtte dette forslag må de vel også give beboerne mulighed for at 
have egne trailere placeret på pladserne. 
I dag tillades det ikke engang at have trailere i den carport man selv har betalt for. 
Hvordan skal demokratiet være hvis grundejere omkring en fælles af P-plads skal søge om at 
bruge denne plads til en fælles trailer? 
Skal der bygges en carport til denne? Skal der males streger på asfalten? Hvad koster det. 
I fx Humlehusene har vi 2 P-pladser, og ialt har vi måske 12 P-pladser i bebyggelsen? 
Hvis alle skal have en fælles trailer, skal grundejerforeningen vedtage at udvide sit budget, 
så der er råd til denne investering. 
Bestyrelsen må bringe det op på den ordinære generalforsamling, når vi skal forholde os til 
næste års budget. 
  
Med venlig hilsen 
Fin Hansen 
Humlehusene 70 
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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 dag 

M 7 16:00 Spansk kursus          

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 16:00 Spansk kursus                   

19:00 Dartklubben 

T 15 18:30 Fiskeklubben 

O 16 19:00 Krea klub 

T 17 15:00 Spiseklub 2 

F 18  

L 19 Privatarrangement 

S 20 Privatarrangement 

M 21 16:00 Spansk kursus 

T 22  

O 23  

T 24  

F 25  

L 26 Privatarrangement 

S 27 Privatarrangement 

M 28 16:00 Spansk kursus 

19:00 Dartklubben 

T 29  

O 30  

 

December 
T 1  

F 2 16:00 Fiskeklubben 

L 3  

S 4  

M 5 16:00 Spansk kursus 

19:30 Redaktionsmøde 

T 6 18:30 Fiskeklubben 

O 7  

T 8 15:00 Spiseklub 2 

F 9 12:00 Brugergruppen 

L 10  

S 11  

M 12 16:00 Spansk kursus 

19:00 Dartklubben 

T 13 19:00 Krea klub 

O 14  

T 15  

F 16  

L 17  

S 18  

M 19 16:00 Spansk kursus 

T 20 15:00 Spiseklub 2 

O 21  

T 22  

F 23  

L 24  

S 25  

M 26  

T 27  

O 28  

T 29  

F 30  

L 31  
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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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Julecafe december 2016 til støtte for zambiske skolebørn 

 
Salg af bl.a.: 

 
Kaffe,  kage og vafler 

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

stoffer. Kurve, træfade, perledyr diverse håndarbejde medbragt fra Zambia og Kenya. 
Strikkede vanter, huer, halstørklæder, strømper, babytøj, pulsvarmere, filtede sutsko. 

 
Fredag den 2. december 2016 fra kl. 14.00 til kl. 17.30 
Lørdag den 3. december 2016 fra kl. 13.00 til kl. 17.00 

Humlehusene 58 i Albertslund 
 
Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til skolegang og uddannelse til fattige børn og 
unge i Zambia: 
 
Efter nogle rejser i Zambia hos min bekendte Ingrid Sakwanda har jeg set, at der er et stort 
behov for bl.a. støtte til skolebørn, gymnasielever, lærlinge og universitetsstuderende. Der er 
stor fattigdom, meget alkoholmisbrug, sygdom og vold i mange hjem. Mange børn og unge er 
forældreløse. En vej ud af fattigdom, alkoholmisbrug og vold kan være skolegang og 
uddannelse. Fattigdommen i Zambia er desværre blevet større i de sidste år. 
 
Min bekendte Ingrid Sakwanda i Zambia har siden 1997 i samarbejde med Värnamo Freds 
och Skiljedomsförening via sponsorstøtte hjulpet en del til skolegang og uddannelse. 
Tidligere var der årligt op til 100 skoleelever, der fik støtte. Der er flere, der har gennemført 
universitetsuddannelser og faglige uddannelser. Aktuelt er der 5 universitetsstudende med 
forskellige sponsorer fra ndre lande. Alle, der har afsluttet uddannelse, er i arbejde.  
 
Flere af de aktive i Värnamos Freds er gået på pension. Der er ikke kommet nye til, og der er 
ikke længere større sponsorater. Sammen med Ingrid Sakwanda fra Lusaka og Lehte Slunge 
fra Värnamo har vi fra årskiftet fortsat med et mindre projekt. Vi har valgt at beholde 4 
skolebørn, heraf 2, der sponsoreres af danske familie. De sidste 2 hjælpes via salg fra 
herværende butik. De andre børns skolegang varetages af et projekt, vi har samarbejdet med 
i nogle år. Aktuelt støttes en ung i mekanikeruddannelse med penge indsamlet ved sidste års 
julemarked.  
 

Venlig hilsen 
 

Klara Lindeloff 
Birgit Henriksen 
Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 

 

PS. Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 

PPS jeg havde en bod på Væremøllens høstmarked, hvor jeg havde et godt salg og fik præsenteret 

et mindre udvalg fra min butik.  

 

http://www.h58.dk/
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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. 16:00 Væremøllen 27 november  

Generalforsamling 27. jan. 18:00 Væremøllen 15. januar  

 
 Se specifikation på vores hjemmeside: rvp-kf.dk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indmeldelses-blanket 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2016 betales med: 
(indsættes på reg. nr: 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 
sommerfest, 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 i Roholmparken. I 
samme turnering findes også en seniorturnering, deltagerne her skal 
være min. 18 år gamle 
 
Interesseret så 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: Der spilles hver anden mandag, i lige uger, i fælleshuset Væremøllen, Der spilles fra 
September til og med Maj 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen 
medbringende madkurv, boulekugler mm, 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 mm i Lunden. 
 
Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 14.00 er vi nogle voksne piger, der går en tur i 
Vestskoven. Mød op på den sidste p-plads i Degnehusene 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.2275 – 438 737 9105.  
Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
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 23 
  E-mail: kgskytte@gmail.com 
 
Kontaktpersoner: 
 
Fodbold : Henrik Sørensen H 84 Tel. 29 74 32 94 
  E-mail: hsshumle84@gmail.com 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Tel. 24 48 92 12 
  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

 
Petanque/Dart : Bjarne B.Hansen D 97 Tel. 51 23 34 97 
  E-mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 
 
 

Sæt kryds i kalenderen, 
 

krea klubben mødes onsdag d. 16. november kl. 19. 

 

November 2016 

Onsdag 16              19:00-21:00 Krea aften  X 
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Albertslund’s bedste 
mæglerteam! 

                 

              
 

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

Strandfelt 

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


