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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: mallemukken@outlook.com 
 

Næste redaktionsmøde afholdes i 
VÆREMØLLEN  

mandag den 3. april kl. 19.00 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

http://www.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. 

Svend Nielsen 
H 6                          

43 43 11 53 

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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FASTELAVNSFEST 
 
Fastelavnsfesten gik fint og arrangementet fik heldigvis bedre vejr end det så ud til fra 
morgenstunden. I år var tønderne sat på ved Væremøllen, der også gav adgang til køkken 
og toilet. Bestyrelsen takker de familier, der stod for arrangementet, og de der kom tidligt og 
hjalp med opsætningen. Der mødte rigtig mange både små og store mennesker frem til 
tøndeslagning, fastelavnsboller og kakao. Her ser I en lille billedparade fra 
fastelavnsarrangementet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÆRLEGEPLADSER 
 
Bestyrelsen opfordrer jer til at komme med ønsker til ændringer, nye legeredskaber til eller 
renovering af den nærlegeplads I bruger. Ønsker skal senest den 2. april 2017 indsendes til 
(meget gerne på mail): 
 

simonsen@ruc.dk   Jesper Simonsen, Degnehusene 26 
bennedsenhelle@gmail.com Helle Bennedsen, Præstehusene 81 

 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ændringer til listen over kontaktpersoner for nærlegepladser 
og antager derfor at den er uændret som følger: 
 

mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
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Plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 

 

P38 Rikke Leland, P40 H18 Morten Thulin, H24 

P50 Anne Lindberg, P50 H94 Helle Feddersen, H86 

P98 Chresten Nielsen, 
P96 

D13 Anders Jensen, D1 

P116 Morten Refskov, 
P118 

D17 Ingen kontaktperson 

P21 Bente og Holger 
Hansen, P7 

D48 Kim Jensen, D56 

P79 Andreas Tanke, P85 D57 Peter Nielsen, D59 

H10 Peter Morthorst, H40 D86 Kontakt flyttet 

 
 
Bestyrelsen vil genre høre fra medlemmer på de pladser, der ikke har en kontaktperson, og 
som gerne vil påtage sig denne lille rolle til fællesskabets bedste. 
 
Bestyrelsen forventer at vores årlige sandkassedag som vanligt falder sammen med 
kommunens Grøn Dag, der finder sted lørdag den 29. april. Det er den dag, hvor der er åbent 
hus på Materialegården, Gadagervej 23, og hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin 
egen beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven. Der leveres sand på de 
samme legepladser som sidste år, hvis vi ikke hører andet fra kontaktpersonerne. Vi 
opfordrer til at I tømmer sandkasserne til eget brug, og I kan bare begynde nu.  
 
 

YOUSEE OG TV-BOKS 
 
Bestyrelsen har møde den 14. marts med YouSee’s repræsentant for at få fastlagt 
mulighederne for, at I kan leje en TV-boks til 30 kr. pr. måned. YouSee kundesupport angiver 
at TV-boksen i dag koster 99 kr., men ifølge YouSee kunne grundejerforeningen forhandle 
med dem om prisen. Det er så det vi skal forsøge på mødet 
.  
 

VEDRØRENDE DEN NY AFFALDSORDNING 
 
Det gik ikke så hurtigt, som bestyrelsen havde håbet, at få ordningen med storskrald, 
haveaffald og pap på plads, men det kommer – så I må have lidt tålmodighed. 
 
Kommunen vil gerne tilbyde at opsætte en kube til indsamling af det plast, der ikke er plads til 
i kassetterne. For at det skal være så nemt som muligt for beboere med stativ ordningen at 
komme af med det ekstra plast, vil kommunen gerne kunne sætte formentlig tre kuber op i 
vores område. Kommunen betaler for beholderen, opsætning og den daglige drift. Den 
beholder, de har i tankerne er en såkaldt Iglo, hvor der vil komme et indkasthul, der passer til 
plast. 
 
Bestyrelsen behandler forslaget på næste bestyrelsesmøde den 14. marts. 
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HERREMAD I VÆREMØLLEN 
 
Onsdag den 1. marts var der præmiere på en ny forening, Herremad, under Væremøllens 
vinger. Tolv herrer havde tilmeldt sig den første aftens sammenkomst og mødtes kl. 16:30 i 
Væremøllen og menuen var som følger. 
 

 Forret, Laksetatar 
 Hovedret 1, Kylling 
 Hovedret 2, Svinekæber 
 Kaffe 

 
Alt blev selvfølgelig lavet fra grunden i de tre grupper og præsentation og servering hørte 
selvfølgelig med. Det blev en rigtig hyggelig sen eftermiddag og aften. 
 
 

VEJBUMP VED INDKØRSLEN TIL P-PLADSEN P51 - 129 
 
Bestyrelsen behandler på næste møde en anmodning om et såkaldt 3M-vejbump ved 
indkørslen til P-pladsen ud for P123. Et tilsvarende bump blev forrige år, som forsøg 
etableret ud for Humlehusene 48, og det har været en succes. Mange kører for stærkt på 
vores interne arealer. Husk at der er begrænsning på max. 30 km/t allerede ved indkørslen til 
vore stamveje og på de interne vejarealer. Oversigten ved indkørsel til selve P-pladsarealet 
kræver stor agtpågivenhed, som ikke altid gives. Alle, især vores børn, skal kunne færdes 
trygt på vores p-pladser. 
 
 

MEDLEMMER TIL EN RVP-ENERGIGRUPPE SØGES. 
 
Albertslund Kommune vedtog en lavtemperatur-fjernvarmestrategi i oktober 2016, som blev 
præsenteret på et møde den 25. oktober 2016 (se referat på hjemmesiden eller i Røde 
Vejrmølle november udgaven). Det er ambitionen at byens bygninger både skal skrue ned for 
varmetabet, altså ved at isolere husene bedre – og samtidig forberede dem for en lavere 
fremløbstemperatur fra 2026.  
Mange i Røde Vejrmølle Park er godt i gang med et skifte vinduer, døre, brystninger og 
generelt komfort forbedre deres boliger. En del har desuden konkrete ønsker om at isolere 
deres gavle og tage, så idéen med en energigruppe vil gøre det nemmere, bedre og billigere 
ved at bruge hinandens evner og ønsker i det daglige arbejde. Energiprojektet i 
Degnehusene 26 har banet vejen for en højkomfortabel, moderne udgave af et RVP-
rækkehus – og de erfaringer skal selvfølgelig med i processen. 
I samarbejde med Albertslund Forsyning inviterer bestyrelsen derfor interesserede 
medlemmer af grundejerforeningen til at deltage i en energigruppe, gerne med deltagelse af 
flere aldersgrupper. Arbejdet i gruppen skal fokusere på samkøb af energiløsninger, 
lokalplandialog, prisfordele ved at gå sammen samt at få opgraderet bydelen, så arkitektur og 
udformning tilgodeses. Ja - måske ligefrem løfter husene til glæde for alle. 
  
Henvendelse for deltagelse kan ske til formandens postkasse, på mail eller telefon senest 
den 31. marts 2017: 
 

Adresse : Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 
Mail : svend.vejrmolle@gmail.com 
Mobil : 24 94 04 49 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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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
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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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KENDER DU EN ERHVERSKUNDE, SOM KUNNE 

TÆNKE SIG AT GØRE LIDT REKLAME FOR SIG 

SELV I BEBOELSEN 

RØDE VEJRMØLLE PARK  

MED 290 NÆSTEN ENS RÆKKEHUSE, SÅ GIV 

MIT TELEFONNUMMER ELLER MAILADRESSE TIL 

VEDKOMMENDE, SÅ VI KAN FÅ EN AFTALE PÅ 

PLADS 

Røde Vejrmølle 
v/redaktør Finn Skjørbæk 

Mobil: 26 82 02 25 
E-mail: mallemukken@outlook.com 
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Nyt Indlæg til medlemsbladet marts 2017 om bestyrelsesindlæg 
februar om ansvar.  
 
Efter den ekstraordinære generalforsamling i november, er bestyrelsens ansvar blevet 
debatteret i medlemsbladet januar og februar.   
 
Bestyrelsen siger i et svar ”at det 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”.  
 
Selvfølgelig skal vi have en ordentlig belysning af forløbet, herunder det ansvar man har som 
medlem af bestyrelsen. Det er ikke ligegyldigt hvordan man varetager sin post, fordi det kan 
være ansvarspådragende.  Det er uvedkommende om arbejdet er frivilligt, om det er 
med/uden løn. I RVP’s tilfælde ydes der honorar for arbejdet.   
 
Mere om ansvar. I korte træk skal et bestyrelsesmedlem handle efter samme fornuftige 
målestok på vegne af foreningen, som det enkelte bestyrelsesmedlem ville have handlet i 
forhold til sin egen forretning eller privatøkonomi. Som hovedregel vil et bestyrelsesmedlem, 
der arbejder aktivt og fornuftigt med evt. problemer i en forening i stedet for at lade dem 
vokse, og som inddrager relevante rådgivere og i øvrigt sørger for at lægge og overholde 
realistiske budgetter, ikke ifalde bestyrelsesansvar.  
 
Bestyrelsesmedlemmer kan blive erstatningsansvarlige efter de almindelige erstatningsretlige 
regler, hvis der som følge af bestyrelsens arbejde eller manglende handling er påført andre 
skade eller tab. Udgangspunktet for, at bestyrelsen bliver ansvarlig, er at der skal være en vis 
grad af skyld til stede.  
 
Hvis grundejerne ender med at skulle afholde et tab, opstår spørgsmålet helt naturligt om der 
kan rejses krav overfor de tidligere bestyrelsesmedlemmer?  
 
For at belyse hvorledes vi fik tilvejebragt revisionsprotokolaterne medtages nogle fakta:  

 
A. Den 13.6.2014 efterlyste jeg ”protokollatet fra revisionen af vores årsregnskab”.  Den 

1.7.2014 skrev formanden: ”at vi har behandlet dine ønsker på vores bestyrelses-
møde. Protokollatet anser bestyrelsen som et internt dokument.  Revisors officielle 
bemærkninger fremgår af regnskabet.”  

B. Den 26.5.2015 valgtes jeg til kritisk revisor og skrev 9.3.2016 til bestyrelsen for at få 
oplyst forretningsgange for revisionen.  For at vurdere arbejdsgange mellem 
bestyrelsen og revisionen, ville jeg have revisionsrapport fra vores statsautoriserede 
revisor Preben Kellerstrøm.  

C. Den 28.5.2016 skrev jeg: ”Jeg ønsker at modtage protokolatet fra revisor Preben 
Kellerstrøm (hvis jeg skal skrive under på regnskabet). Dagen før generalforsamlingen 
31.5.2016. fik jeg så revisionsprotokollatet. 
 

Formanden siger på den ekstraord. GF, ”at det var rigtigt, at du ikke fik det den gang. Jeg 
opfattede det som bestyrelsens interne arbejdsredskab. Jeg havde ikke set det før, men blev 
klogere af din bemærkning. Så den synes jeg vi kan parkere. ” 
 
Formanden havde altså ikke set revisionsprotokollater i 2014. Hvorfor så udtrykke det er et 
internt dokument. Når det er blevet behandlet på et bestyrelsesmøde i 2014, burde man 
straks handle og få indhentet eventuelle protokollater. Ingen beder om at det skal 
undersøges hos revisoren, kommunen eller andre kyndige.  Det bliver ikke ”googlet” i 
årsregnskabsloven, revisorloven, bekendtgørelse eller lignende.  
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Revisionsprotokollaterne. Den 2.8.2016 fik jeg som kritisk revisor adgang til at se 
formandens ”uddrag fra protokollaterne 1999/2000 frem til 2015/2016”, som bestyrelsen har 
fået af Preben Kellerstrøm.    
 
Som grundejere har vi krav på at få oplyst: Om bestyrelsesmedlemmerne har fået og 
underskrevet alle originale revisionsprotokollater siden 1999-2000 (har fortløbende 
sidenumre). De, der har underskrevet årsregnskaberne, skal også underskrive 
protokollaterne. Det bør fremgå af bestyrelsesprotokollen/referat, så økonomiske og juridiske 
formalia er i orden. 
 
Som grundejere ved vi nu, at Preben Kellerstrøm’s påtegning til årsregnskabet er utilstræk-
keligt for os. Dette årlige revisionsbevis vi har fået sammen med årsregnskabet har ikke 
afsløret noget.    
 
Hvordan skal kassereransvaret vurderes. Revisionen er en kontrolforanstaltning.  Kan 
ansvaret alene placeres hos den eksterne revisor eller den tidligere kasserer? Den tidligere 
kasserer har i mere end 16 år tilbageholdt tilsendte revisionsprotokollater, så de ikke blev be-
handlet i og underskrevet af bestyrelsen. Forslag til opfølgninger har kassereren holdt for sig 
selv, hvilket er stærkt kritisabelt og ansvarspådragende. Alligevel fik hun ikke et 
mistillidsvotum. Bestyrelsen ønsker ikke at gøre krav gældende mod hende, da de ”økonomi-
ske uregelmæssigheder ikke er sket for egen vindings skyld, men skyldes et tab af indsigt og 
overblik”.  Dette må anses for at være billigt sluppet.  Bestyrelsen forsøger ikke at anvende 
vores kassererforsikring, som vi har betalt til siden 1970. Men krav kan ikke anmeldes senere 
end 3 måneder efter kassererens fratræden eller forsikringens ophør. Hvis 
kassererforsikringen ikke dækker den foreliggende situation, sidder bestyrelsen tilbage med 
risikoen for placering af eventuelt ansvar.   
 
Om den kritiske revisor. På den ekstraord. generalforsamling blev det klart tilkendegivet, at 
den kritiske revisor var medlemmernes valgte tillidsrepræsentant. Revisoren vælges og 
afsættes af medlemmerne. Den kritiske revisor er medlem af foreningen og kan derfor ytre 
sig frit, ligesom bestyrelsens medlemmer.  
 
Med en ekstern professionel administrator kan man håbe på en helt anden tilgang til 
regnskab og administration, end tilfældet har været fra den siddende bestyrelse, som den 
foreliggende situation er et tydeligt bevis på. Rollen for den kritiske revisor og den eksterne 
revisor skal også revideres, med ankomsten af en ekstern administrator. Derfor har jeg også 
bedt om at få indsigt i administratoraftalen.   
 
Bestyrelsesreferater/protokol. I protokollen, der føres af sekretæren i bestyrelsen, skal 
refereres, hvilke emner bestyrelsen har drøftet, og hvilke beslutninger, der blev truffet, hvem 
der evt. stemte imod, og hvad bestyrelsen på foreningens vegne skal gøre eller undlade, og 
hvilke opgaver, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer har fået. I tilfælde af overvejelser om 
bestyrelsesansvar vil indholdet af en bestyrelsesprotokol spille en stor rolle, da den kan vise, 
om bestyrelsen handlede velovervejet i den pågældende situation.  Så vidt jeg kan 
konstatere har ingen i bestyrelsen spurgt kritisk ind til regnskaberne. Ingen har taget forbe-
hold eller trukket sig fra deres poster.  
 
Om sagen ender med et tab afhænger lige nu af et evt. forlig eller retssag, anlagt mod den 
eksterne revisor. Afgørende er hvad Bestyrelsen og Revisoren ved, og aftaler af forlig – dette 
SKAL meddeles og godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.  
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Dette er mine foreløbige overvejelser (delrapport til generalforsamlingen) omkring ansvar. 
Det vil klæde bestyrelsen også at skrive om deres opfattelse af ansvar, så vi får alle nuancer 
med. Som jo er blevet efterlyst.  
 
Sluttelig erindres på hvad Lars D36 sagde: I 2010 betalte hvert medlem 4.600 kr. i 
kontingent. I 2016 betales   6.674 kr. Det er en stigning på 2.024 kr. svarende til 45 procent.  
 
Derfor må vi interesse os for hvad vore penge bruges til, og ikke bare tages fra den frie 
formue i kassen for at dække et tab. Den frie formue er i forvejen belånt til 
køb/vedligehold/drift af Væremøllen.      
 
Med venlig hilsen 
Fin Hansen, Humlehusene 70 
medlem og kritisk revisor 
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Sommerfest 
 

 

 

  

Hvem tænker på sommerfest i 
marts måned? 
 

 

 

  

Det gør vi – der arrangerer sommerfesten. Vi kunne godt tænke 
os, at der kom nye input til underholdningen – de fleste af os i 
gruppen er i bedsteforældrealderen – så forældre til alle de 
mange børn i bebyggelsen hjælp os med gode ideer.  
 
Vi har planlagt følgende møder af ca. 1 times varighed: 
 

Onsdag den 19. april og torsdag den 18. maj 
kl. 20.00 i Væremøllen. 

 
Kom og vær med til at gøre vores sommerfest til en sjov og 
hyggelig dag for hele familien. 
 

Festkomiteen 
 
 
 
Hvis du ikke har mulighed for at komme til møderne, men har 
gode ideer, så skriv en mail til kgskytte@gmail.com 

 
 

Lørdag den  

17. juni 2017 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

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

Rockmuseem i 
Roskilde 

20.4. 12:00 Lunden 6.4. Biler til Roskilde 

 
 Se specifikation på vores hjemmeside: www.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://www.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 

Sekretær Holger Hansen P7 43 45 49 61 benteogholger@comxnet.dk 

Kasserer og 
Webmaster 

Finn Skjørbæk P79 26 82 02 25 fisk1507@gmail.com 

Suppleant og  
ad hoc 

Helle Rømer D107 29 45 83 91 hellekromer@gmail.com 

 
 
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 


