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Fra bestyrelsen: 
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 Vedr. den ny affaldsordning. 
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 Fældning af kastanjetræer på 

stamvejene. 
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carportlauget. 
 

Væremøllen: 
 
 Herre-mad i RVP er nu en realitet. 
 Forårs arbejdsdag i Væremøllen. 
 Efterlysning. 
 Bookning af Væremøllen. 
 

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

Indlæg: 
 
 Bestyrelsens svar på Fin Hansens 

indlæg i Røde Vejrmølle 1/2017. 
 Fastelavnsfest. 
 Efterlysning af gamle fliser. 
 Køb og salg. 
 Små fif til bedre udnyttelse af varmen 

og bedre varmekomfort. 

 
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 6. marts kl. 19.00 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

http://www.vejrmolle.dk/
mailto:fisk@vejrmolle.dk
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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 Jan Lund D 109 30 29 24 97 aaberglund@gmail.com 

 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
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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. januar 2017 
Afholdt på Herstedøster Skole, Musisk rum Syd kl. 19:30 
 
1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

 
Følgende blev valgt til 
 
Dirigent:  Peter Pagh, D 70 valgt 
Sekretær:  Jan Lund, D 109, medlem af bestyrelsen 
Stemmetællere: Hugo Pedersen, D76, og Sven Christensen, H72 
55 til stede og 18 fuldmagter i alt 73 huse repræsenteret, i alt 146 stemmer 

 
2. Kort orientering fra bestyrelsen ved formanden 

 
Vi er samlet her i aften fordi vores vedtægter kræver en meget høj medlemsrepræsentation for at 
kunne vedtage ændringer i vedtægterne. På sidste generalforsamling fik bestyrelsen vedtaget de 
af bestyrelsen foreslåede ændringer med meget stor tilslutning, men medlemsrepræsentationen 
var ikke oppe på de krævede 75% af foreningens medlemmer. 
 
En endelig godkendelsesafstemning kan så iflg. vedtægterne genfremsættes, når den indkaldes 
senest 14 dage efter generalforsamlingen. 
 
Vi skal således ikke diskutere indholdet af de besluttede vedtægtsændringer, men kun igen 
stemme Ja eller Nej til disse. Dette for at sikre at en ny generalforsamling kan bekræfte eller ikke 
bekræfte den forrige generalforsamlings beslutning.  
 
De besluttede ændringer er nogle simple ændringer til vedtægterne, der skal sikre at det i alle 
sammenhænge er i overensstemmelse med vedtægterne at bestyrelsen kan indgå aftale med en 
ekstern administrator og anvende digital kommunikation med medlemmerne.  
 
Den eksterne administration betyder, at vi kan gennemføre: 
 

 Sikre og anerkendte procedurer ved anvisning af udbetalinger. 
 Nødvendige og professionelle kontroller og balancer. 
 En sikker, hurtig og ensartet bogføring. 
 Økonomisk status med kort varsel. 
 Balanceret regnskab til en valgt ekstern statsautoriseret revisor. 
 Nem tilgang til rapporter for bestyrelsen herunder især vores kasserer. 
 Væremøllen kan integreres direkte i foreningens regnskab. 
 En ”state of the art” hjemmeside med mange faciliteter herunder niveaudelt 

adgangskontrol. 
 Fuld migrering af vores eksisterende hjemmeside 
 Alle godkendelsesanvisninger vil ske elektronisk og kan uden problemer altid ske - som 

minimum - ved dobbelt godkendelse før udbetaling via administrator. 
 
Denne attraktive pris kan kun opnås ved at al kommunikation mellem bestyrelse og administrator 
på den ene side og medlemmer og andre eksterne leverandører på den anden side sker 
elektronisk. 
 
Dirigenten klargjorde nu for, hvad der var til afstemning og proceduren for afstemningen. 
 
Ingen bemærkninger til bestyrelsens orientering eller dirigentens klargøring. 
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3. Afstemning om ændring af vedtægterne 

 
Dirigenten bad om tilkendegivelse om, hvem der stemmer for vedtægtsændringerne. 

 
Alle stemte for vedtægtsændringerne. Ingen stemte imod. 
 
Dirigenten spurgte om nogen ville begære skriftlig afstemning. Ingen begærede skriftlig 
afstemning. 
 
Vedtægtsændringerne var hermed vedtaget og træder i kraft under forudsætning af 
kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 
4. Eventuelt 

 
Spørgsmål om medlemsbladet kommer ud digitalt 
Formanden, det gør det, og ved dispensation for digitalisering kan det fortsat leveres i postkassen. 

 
5. Afslutning 
 

Dirigent og formand takkede for en kort og disciplineret generalforsamling. 
 
 
Dato: 11-10-2017 Dato: 11-10-2017 
 
Sekretær: Jan Lund Dirigent: Peter Pagh 
 
 
NYE VEDTÆGTER GODKENDT AF ALBERTSLUND KOMMUNE 
 
De nye vedtægter er den 6. februar 2017 godkendt af Albertslund kommune og kan læses på 
foreningens hjemmeside. Ved at henvende sig til formanden kan du/I få udleveret en papirudgave af 
vedtægterne, hvis du/I forventes, at kunne blive fritaget for digital kommunikation med foreningen. 
Henvendelse kan ske til formandens  
 

 Mailadresse: svend.vejrmolle@gmail.com 
 

 Adresse: Humlehusene 6 
 
 
  

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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VEDRØRENDE NY AFFALDSORDNING 
 
Bestyrelsen har arbejdet for at foreningen kunne beholde den gamle ordning med afhentning af 
storskrald, haveaffald – småt som stort – og pap. Det har været en vanskelig sag der har taget lang 
tid, men nu skulle der være lys for enden af tunnelen. 
 
Bestyrelsen viser her et foreløbigt kort over de områder I på de enkelte P-pladser vil kunne placere 
jeres storskrald, småt haveaffald og pap. Den løsning der er ved at blive færdiggjort hos kommunen 
betyder, at: 
 

 Storskrald vil blive hentet hver 4. uge 
 Småt haveaffald og pap vil blive hentet hver 2. uge 
 Stort haveaffald vil blive hentet hver 2. uge, men kun når der er indgivet en bestilling 
 Startdato er ikke fastsat endnu, men forventes at blive en dato i marts måned. Den endelige 

ordning vil blive lagt på vores hjemmeside, så snart den er besluttet og vil blive beskrevet i 
næste nummer af Røde Vejrmølle.  
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BESKÆRINGER 
 
Arbejdet med de bestilte beskæringer, nyplantninger og flisearbejder er nu afsluttet med undtagelse 
af noget jordarbejde, der må vente til foråret fx ved stien langs D40 – D48. Hvis der er observationer 
angående det færdige arbejde er I velkomne til at dele den(m) med bestyrelsen. 
 
Det er som bekendt ikke alle, der har fået deres ønske(r) opfyldt, da der ikke er ubegrænsede midler. 
Bestyrelsen fokuserer på, hvad vi sammen med vores gartner syntes giver bedst mening at medtage i 
årets beskæringer og fliseopretninger mm. 
 
Vi har også denne gang fået en grundig oprydning i beplantningen inklusive de fleste steder, hvor 
vores fortove leder ud til det kommunale stisystem/fortove. Det er nu op til jer medlemmer at sørge 
for, at der er fuld fortovsbredde ud for hver jeres parcel både på indgangssiden og på havesiden, hvor 
I måtte have en fortovspassage. 
 

FÆLDNING AF KASTANIETRÆER PÅ STAMVEJENE 
 
Det er nu endeligt aftalt med kommunen at de fælder kastanjetræerne i de fire vejbump på 
Præstehusene og Humlehusene stamveje. I stedet plantes der buske med bær. 
 
Bestyrelsen mener samtidig, at forvaltningen har accepteret deres vedligeholdelsespligt af vores 
stamveje, så der skulle ske noget i den sammenhæng. 
 
Vi har igen bedt forvaltningen fortsætte den nedskæring af himmelstræbende poppeltræer i ringene 
vest for Humlehusene. Vi håber at det sker her i begyndelsen af året, når jorden er til at køre på med 
de nødvendige maskiner.  
 
 

Indkaldelse til laugsmøde i carportlauget 
 
Dette er den officielle indkaldelse til laugsmøde for carportlauget der er fastsat til 
 
 

Tirsdag, den 7. marts 2017 kl. 19:30 
i 

Væremøllen 
 

Mødet er kun for carportbrugere 
 
Dagsorden: 
 

1. Indledning ved Svend Tanke Nielsen. 
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Emner til beslutning 

a) Fællesforsikring af carportene 
b) Vedligeholdelsesbidraget på 200 kr. pr. halvår 

5. Eventuelt valg af oldermand. 
6. Eventuelt.  

 
Laugets regnskab uddeles inden mødet. 
 

CARPORTLAUGETS OLDERMAND 

Svend Tanke Nielsen 
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Herremad i RVP er nu en realitet! 
 
På startmødet var 14 interesserede mænd mødt op, 1 kunne ikke deltage i 
mødet men således, at der nu er 15 mænd tilmeldt. 
 
Første Herremad - aften er sat til den 1. marts kl. 16:30 med temaet:  

Det danske køkken, - med en twist. 
 
Af andre fremtidige temaer kan nævnes: 
  

 På fusionsrejse, - vi flyver til Frankrig, mellemlander i Italien og 
fouragere i Vietnam. 

 Klov og hov. 
 Havets frugter. 
 Vi går på vingerne. 
 Røg og grill i haven. 
 Supper – og kun de bedste. 
 Familien til middag. 
 Det grønne – og helt uden kød hvis muligt. 

 
Herudover (og uden for Herremad- aftener) planlægges med 
tilvalgsmuligheden for Del-Temaer: 
 

 Lav din egen ”Maggi” terning. (Fremstilling af fond og 
indkogning/opbevaring) 

 Pålæg til hverdag og fest. 
 Vi sylter selv vores råvarer. 
 Fermentering – den ”nye” store trend indenfor kokkeverdenen. 

 
Så, - var du forhindret i at deltage på startmødet, men har interesse i at deltage 
i Herremad, kan du stadig nå at tilmelde dig hos Ole Rømer: 
olermer@gmail.com eller Dan Raun:  raun_olsen@comxnet.dk  Der er stadig få 
ledige pladser – men skynd dig hvis du vil være med fra start. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olermer@gmail.com
mailto:raun_olsen@comxnet.dk
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Bookning af Væremøllen 

 

 

 

Forårs arbejdsdag i Væremøllen 
 
Brugergruppen indkalder til arbejdsdag i fælleshuset lørdag den 22. april kl. 9.00 
Vi ser frem til at se mange af de daglige brugere til denne fælles vedligeholdelses 
dag. 
 
Nærmere følger i næste nummer af bladet, men reserver allerede nu dagen i jeres 
kalender 
 

EFTERLYSNING 
 
Til opbevaring af vores forskellige aktiver i forbindelse med vores ”klubhus” i 
Væremøllen, har Vejrmøllens Fiskeklub behov for et eller 2 højskabe. 
 
Den udvendige stand af skabene har ikke den store betydning, da det skal stå i det 
udvendige skur i tilknytning til Væremøllen. 
 
Henvendelse til: 
Steen Thystrup, H 2 
vejrmolle@gmail.dk 
43 63 35 45 
 

 
Hvis du har behov for at se ledige og bookede tider i 
Væremøllen, kan du blot anvende dette link: 
 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=lokal
ebookingrvp@gmail.com&ctz=Europe/Copenhagen  

mailto:vejrmolle@gmail.dk
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=lokalebookingrvp@gmail.com&ctz=Europe/Copenhagen
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=lokalebookingrvp@gmail.com&ctz=Europe/Copenhagen


 

Annoncer 

  
10 

 

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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Bestyrelsens svar på Fin Hansens indlæg i Røde Vejrmølle januar 2017 
 
Fin Hansen (FH) har leveret et indlæg i sidste Røde Vejrmølle, januar 2017, som på flere 
måder miskrediterer bestyrelsen, bl.a. ved at opfordre medlemmer til at anlægge sag mod 
bestyrelsen, insinuere at der er begået underslæb, kritiserer forslaget om tillidsafstemning mm. 
 
Bestyrelsen finder det uheldigt, at FH bruger sin rolle som kritisk revisor, når han udtaler sig som 
almindeligt medlem af foreningen. Det, FH skriver, har ingen tilknytning til hans rolle som kritisk 
revisor. Det er FH’s private holdninger. Bestyrelsen har efter dette indlæg meget svært ved at se 
et positivt samarbejde med FH i rollen som kritisk revisor, endskønt han er valgt til rollen af 
generalforsamlingen. 
 
Som kritisk revisor forventer bestyrelsen en person, der vil arbejde for en positiv løsning på 
problemer relateret til hans rolle, ikke en person, der som privatperson, opfordrer andre 
medlemmer til at lægge sag an mod bestyrelsen og som, trods sin viden om de faktiske forhold, 
antyder, at den tidligere kasserer har begået underslæb. Det er en fuldstændig utilgivelig 
opførsel. 
 
FH misforstår med vilje bestyrelsens behov for en tillidsafstemning, da han på forhånd vidste, at 
det var nødvendigt for bestyrelsen for at kunne fortsætte i sin rolle. 
 
At FH efter grundig og professionel forklaring fik sine forslag til vedtægtsændringer forkastet, 
betyder ikke, at der er noget galt med de demokratiske muligheder for at fremsætte forslag til 
vedtægtsændringer.  
 
Kritisk revisor skal huske, at han ikke er medlem af bestyrelsen og ikke deltager i 
budgetlægningen. Det er kritisk revisors rolle på medlemmernes vegne at kontrollere, at der ikke 
foretages noget, der ikke har et mandat fra generalforsamlingen eller er fastlagt gennem vores 
deklaration og vedtægter. Kritisk revisor aflægger sin rapport til generalforsamlingen – gerne 
skriftligt – så generalforsamlingen kan tage stilling til kritik eller forslag fra kritisk revisor.  
 
Hvis medlemmer har lyst eller behov for at diskutere den kritiske revisors arbejde yderligere er 
det altid muligt at lave et indlæg til Røde Vejrmølle eller sende sine tanker til bestyrelsen gennem 
formanden. 
 
Kritisk revisor har intet med carportlaugets regnskab at gøre. Det er en følge af 
generalforsamlingsbeslutningen, der muliggjorde etablering af carporte tilbage i 1987. Det var en 
betingelse fra generalforsamlingen, at det på ingen måde måtte belaste bestyrelsen, og at der 
skulle etableres et carportlaug til at varetage alt vedrørende carporte med reference til 
bestyrelsen. Carportlauget kan selv vælge en kritisk revisor blandt sine medlemmer, hvis lauget 
finder dette betimeligt. Det var ingen betingelse, at bestyrelsen skulle være hverken oldermand 
eller repræsenteret officielt i laugets ledelse. Sådan blev det dog af gode grunde, og det er fortsat 
sådan siden. 
 
Oven på FH’s indlæg kan man undre sig over formålet, men det er sikkert, at indlægget ikke 
appellerer til at sidde frivilligt i en bestyrelse, hvor man ikke ved, om der bliver lagt sag an mod 
en, selvom man gør det bedste, man kan. 
 
Til sidst, men ikke en mindre ærgerlig konsekvens af FH’s indlæg, vil bestyrelsen alvorligt 
overveje om den alene vil indgå et forlig med den tidligere Statsautoriserede revisor på vegne af 
foreningen. Et forlig vil derfor meget sandsynligt kræve endnu en ekstraordinær 
generalforsamling, der stemmer for forliget. 
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Alle er velkommen til  

fastelavnsfest  

med udklædning og tøndeslagning  

søndag den 26. februar  

kl. 10:00. 

I år er vi flyttet til haven ved 

Væremøllen  

 

Tønder til børn, store som små, tønder til voksne, 

koner som mænd. 

 

Præmier til kattekonger og kattedronninger,        

varm kakao og fastelavnsboller til alle. 

 

Til at gennemføre arrangementet har vi brug for hjælp på selve 

dagen. Mød gerne op ved Væremøllen kl. 9:30 til ophængning af 

tønder. 

 

Festlige fastelavns hilsner fra fastelavnsudvalget 
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K Ø B   O G    S A L G 
 
 

 
 
 
 
 

Standerlampe til salg, kr 350,-    
Susanne Hansen, Humlehusene 70 
Henvendelse på adressen eller mobil 20968388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Efterlysning af gamle fliser 
 
Har du evt. stadig nogle af de gamle grå fliser fra det oprindelige badeværelse, er vi meget 
interesseret i at overtage nogle stykker. 
 

Med venlig hilsen 
Adrian, Humlehusene 104 

Mobil: 51 21 54 30 
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Små fif til bedre   

udnyttelse af varmen og bedre varmekomfort  

  

Der er i de senere år blevet talt og skrevet meget om 

energirenoveringer. Det er bare ikke alle, der har 

mulighed for eller råd til at renovere deres bolig - og 

energirenovering gør det heller ikke alene. Adfærd spiller 

nemlig også en stor rolle i forhold til din varmeregning.  

Her er derfor en liste med gode råd til at spare på varmen 

– både til beboere i velisolerede huse og beboere i mere 

beskedent isolerede huse:  

  

1. Hold en temperatur på 19-21 grader, alt efter rumtype. 

Hvis du sænker rumtemperaturen med 1 grad, sparer du ca. 5 % i årlig varmeudgift.  

  

2. Hold fødderne varme. Hvis de er kolde, fryser man over hele kroppen. Med 

varme fødder er 20 grader ofte nok.  

 

 

3. Indstil radiatorerne i samme rum ens. Det giver 

en bedre opvarmning at have 2 radiatorer på 50 

% end én, der er skruet helt op.  

  

4. Varm helst alle rum i boligen – også 

soveværelset. Men luk døren ind til et rum du foretrækker, skal være køligere end resten 

af boligen. Det kolde rum vil nemlig trække varme fra de andre, hvilket gør, at der bliver 

fodkoldt, og at det trækker.  

  

5. Luft ud med gennemtræk. Gør det ofte, men i kort tid ad gangen – især om vinteren. Så 

undgår du, at vægge og møbler bliver kolde og mere energikrævende at varme op igen. 

Lufter du ud i længere tid, så luk for radiatorerne.  

  

6. Møbler og gardiner skal ikke være for tæt på radiatoren - det spærrer for varmen og kan 

forhindre termostaterne i at virke rigtigt.  

  

7. Træk gardinerne fra om dagen, så solen kan varme rummene, og for om aftenen, så de 

kan holde på varmen.             

Med varme hilsner   

Agendacenteret  
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

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

Jesuskirke og 
Storm P 

8.3. 09:30 Lunden 22.2. Tog fra Glostrup 

Rockmuseem i 
Roskilde 

20.4. 12:00 Lunden 6.4. Biler til Roskilde 

 
 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 der, 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. 42 50 66 50 
  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 
 
 
 
 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:kgskytte@gmail.com
mailto:hsshumle84@gmail.com
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 


