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Fra bestyrelsen: 
 
➢ Sandkasser og sandkassedag. 
➢ Aktivitetsdag på Væremøllen. 
➢ Leje af TV-boks hos YouSee. 
➢ YouSee kontrakt sagt op. 
➢ Arbejdsgruppe for alternativer til 

YouSee. 
➢ Referat fra carportlaugsmøde. 
➢ Perioderegnskab carporte. 
➢ Start på den ”gamle 

storskraldsordning”? 
➢ Snerydning og saltning. 
➢ Campingvogne og trailere på 

parkeringspladser. 
➢ Generalforsamling. 
➢ Renter og afdrag på ComX-lån 2016. 
 

Væremøllen: 
 
➢ Bookning af Væremøllen (link). 
➢ Krea-aften. 
 

Annoncer: 
 
➢ Serviceudlejning. 
➢ Vestegnens Vinduer A/S. 
➢ Rullestillads udlejes. 
➢ Jeg hedder Ask og er 13 år. 
➢ Efterlysning af gamle fliser. 
➢ EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Indlæg: 
 
➢ Hvad sker der med affaldet…. 
➢ Sådan sikrer du dig, at…. 
➢ Sommerfest. 

 
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: mallemukken@outlook.com 
 

Næste 
redaktionsmøde 

afholdes i 
VÆREMØLLEN  

mandag den 1. maj 
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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SANDKASSER OG SANDKASSEDAG 
 
Bestyrelsen opfordrer kontaktpersonerne på de enkelte nærlegepladser til at indkalde til den 
årlige sandkassefyldning og oprydning på og omkring P-pladsen weekenden den 29. – 30. 
april. Vi er så igen i overensstemmelse med den weekend kommunen holder sin traditionelle 
Grøn lørdag - i år er det lørdag den 29. april. Vi håber I får en hyggelig dag med naboer på P-
pladsen. 
 
Det er kontaktpersonerne der står for at samle jer på enten lørdag d. 29. eller søndag d. 30. 
april. Opgaven plejer at bestå i tømning/fyldning af sandkasse, rengøring på p-pladsen og 
vedligehold af emner på legepladsen, der ikke varetages af vores leverandør af 
legepladsudstyr fx ældre borde/bænke og sandkasser.  
 
Husk i øvrigt at Grøn lørdag er den dag, hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin egen 
beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven på kommunens materialeplads 
(ved containerpladsen). 
 
Der bliver denne gang kun bestilt levering af sand til sandkasserne ved H10, H94, D57, D13 
og D48. Ønskes der sand til andre sandkasser fx D86 og P21 skal I kontakte bestyrelsen 
hurtigst muligt. Sandet bliver leveret før ovennævnte weekend. 
 
Har I brug for sand, kan I derfor bare starte med at tømme sandkassen nu ☺. Sandkassen 
skal tømmes, inden I fylder det nye sand i den. 
 
Bestyrelsen har modtaget ønsker om ændringer til listen over kontaktpersoner, hvorfor listen 
bringes igen, men som det fremgår mangler der kontaktpersoner for tre lokale legepladser. 
Bestyrelsen opfordrer et medlem omkring hver af de tre legepladser til at melde sig til 
bestyrelsen. Kontaktpersonen er bestyrelsens ’øre og øjne’ mod den lokale legeplads og 
formidler af ønsker til legepladsen. 
 

 

Plads Kontaktperson Plads Kontaktperson 

P38 Dorte Malmos, P26 H10 Morten Thulin, H24 

P50 Anne Lindberg, P50 H18 Søren Thaulov, H36 

P116 Morten Refskov, P118 H94 Helle Feddersen, H86 

P21 Ingen kontaktperson D13 Anders Jensen, D1 

P79 Helle Bennedsen, P81 D17 Helle Dysted, D29 

P98 Chresten Nielsen, P96 D48 Kim Jensen, D56 

P91 Ingen kontaktperson D57 Peter Nielsen, D59 

  D86 Ingen kontaktperson 
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AKTIVITETSDAG PÅ VÆREMØLLEN 
 
Brugergruppen og bestyrelsen inviterer til en arbejdslørdag den 22. april i Væremøllen. Huset 
både inde og ude skal jo vedligeholdes og ligeså udendørsarealet, så der er mange opgaver 
du/I kan medvirke til at få virkeliggjorte denne weekend. 
 
Brugergruppen har identificeret følgende opgaver, som de gerne vil have jeres hjælp til: 
 

Forårsrengøring i Væremøllen 
Job nr.1 
Oprydning i haven: 

- Alle gamle blade, kviste, grene mm samles op i papirsække. 
- Knækkede grene på træerne foran huset skæres ned. 
- Beplantning rundt huset beskæres. 
- Træer ved affaldsrum beskæres. 
- Affaldsrummet fejes. 
- Alt stort grønt affald køres til nærmeste p-plads for senere afhentning med grab af 

kommunen. 
 

Job nr.2 
Arbejde på det udvendige hus 

- Taget fejes for blade mm. Affald i papirsække 
- Nedløbsbrøndene renses 
- Trapezplader over indgangen rengøres for blade  
- Rens tagrenden i hele længden 
- Luk fugleredeplads over døren, rengør indgangsdøren 

 
Job nr.3 
Maling udvendigt træværk 

- Ny låge og dør til haven males med grå træbeskyttelse 
 
Job nr.4 
Maling indvendigt 

- Indvendig check af paneler, vægge mm for pletmaling. 
- Dør mellem garderobe og entre, dør til køkken fra garderobe skal plettes med den grå 

panel maling. 
- Dørkarm til det venstre toilet, skal spartles før maling. 

 
Job nr.5: 
’IKEA-arbejde’ 

- Nyt aflåst dobbeltskab samles (indendørs). 
 
Job nr.6: 
Køkkenrengøring: 

- Støvsug oven på emhætter / rengøring af filtre 
- Vask alle skabe på oversiden 
- Rengør ovnene. 
- Hovedrengøring 
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Job nr.7: 
Inventar: 

- Efterspænd alle borde og stole. 

 
- Alle stole støvsuges, om nødvendigt skumrenses betrækket og træværket rengøres 

 
Job nr.8: 

- Hent stigen med ophæng fra Ole Henningsen, genmontér på skurvæggen, nøgle skal 
medbringes  

- Skrot den lange enkeltstige, farlig pga. manglende plast fødder 
 
Job nr.9: 

- Rens alle samlebrøndene for tilstopning, med kloakrenser. 
- Oprydning i skuret, kan vi montere flere hylder højt oppe?  
- Aflåseligt skab til fiskeklubben (til dyrt fiskegrej) 

 
Vi håber du/I har lyst til at deltage og vil selvfølgelig gerne opfordre til at du/I melder ind til 
 

Jesper Krogh, D18 på mail til jesperkrogh.d18@gmail.com 
 
men skulle du ikke have meldt dig/jer er du/I selvfølgelig velkommen alligevel. Jo flere 
hænder jo hurtigere er arbejdet overstået. 
 
 

LEJE AF TV-BOKS HOS YOUSEE 
 
Bestyrelsen har lavet en aftale med YouSee, så du/I som medlem kan leje en TV-boks for 30 
kr./md. Den pris, der ellers har været oplyst, var på 99 kr./md. Kontrakten løber foreløbig ét 
år. Herefter skal bestyrelsen forhandle ny kontrakt med YouSee, se nedenfor. 
 

YOUSEE KONTRAKT SAGT OP 
 
Bestyrelsen har formelt opsagt kontrakten med YouSee, for at have mulighed for at 
genforhandle de vilkår, en eventuel forlængelse skulle ske under. Vi får samtidig mulighed for 
at undersøge og eventuelt overgå til en anden leverandør af TV til foreningen. 
 
Dansk Kabel TV har i første kvartal 2017 undersøgt mulighederne for en sammenlægning af 
Dansk Kabel TV og TDC A/S (læs nok så vigtigt YouSee). Efter en grundig proces, med 
dialog med flere af Dansk Kabel TVs foreninger og evaluering af sammenlægning af 
processer og IT systemer, blev konklusionen, at Dansk Kabel TV fortsætter som selvstændigt 
selskab. Dette oplever bestyrelsen meget positivt, som kunde hos Dansk Kabel TV. 
 
 

ARBEJDSGRUPPE FOR ALTERNATIVER TIL YOUSEE 
 
Bestyrelsen vil gerne have oprette en arbejdsgruppe der inden for det næste halve til hele år 
kan medvirke til undersøgelse af alternative muligheder til YouSee som TV-leverandør. Hvis 
du har viden og lyst til at støtte foreningen kan du melde dig til foreningens formand på mail 
til: 
 

svend.vejrmolle@gmail.com 
 

mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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gerne inden udgang af april måned 2017 ☺ 
 
 
 

 
REFERAT FRA CARPORTLAUGSMØDE 
 

Referat af møde i Carportlauget den 7. marts 2017 kl. 19.30 
 
Til stede: repræsentanter for 20 carportbrugere, ingen anmeldte fuldmagter. 

 
Dagsorden: 

 
1. Indledning ved Svend Tanke Nielsen H6, formand for RVP-grundejerforening 

Svend Tanke Nielsen bød velkommen og oplyste, at bebyggelsen p.t . rummer 127 
carporte. Der er muligvis 5 nye på vej. 

 
2. Valg af dirigent, referent og   stemmetæller(e) 

Dirigent: Steen Thystrup H2 Referent: Helga Dirks D5 
Stemmetæller: Finn Skjørbæk P79 

 
3. Godkendelse af regnskab 

Svend Tanke Nielsen gjorde opmærksom på, at regnskabet er lagt ind på nettet. 
Til mødet blev regnskabet via computer/projektor fremvist for deltagerne. 
Svend Tanke Nielsen gennemgik regnskabet for perioden 1/9 2015 - 28/2 2017. 
Der er pr. 28/2 2017 aktiver for 132.693kr. Dette beløb rummer de 32.000, der er 
indbetalt som betaling for de 2 senest opførte carporte. 
 
Jørgen H54 indledte den efterfølgende debat med at påpege, at regnskabet burde 
have været revideret af en revisor og at regnskabet burde være underskrevet. 
 
Under den videre debat blev der fra flere sider gjort opmærksom på det 
uhensigtsmæssige i, at Carportlauget stadig mangler vedtægter/retningslinjer - 
samt udtrykt ønske om, at "der generelt blev mere orden i carportdriften". 
 
Jesper D26 gjorde opmærksom på, at der dog fandtes en skriftlig aftale, der 
beskrev, at de, der havde købt carporte, havde købt brugsretten, altså "kun" er 
brugere af carportene. 
 
Finn P79 understregede ønsket om/behovet for, at carportregnskabet fremover 
optræder som et separat regnskab - altså helt adskilt fra RVP-
grundejerforeningens. 
 
Svend kunne efter forespørgsel fra Carsten P102 oplyse, at "hele 
carporttagudskiftningen først blev igangsat, da samtlige brugere havde betalt 
deres andel. Carporttagudskiftningen blev betalt, dels af carportlaugets opsparede 
midler, dels af egenbetaling fra hver enkelt bruger. 

 
Jørgen H54 afsluttede debatten ved at opfordre til at godkende regnskabet, idet 
han dog samtidig understregede forventningen om, at de påtalte områder blev 
forbedret. 
Svend H6 lovede at få regnskabet underskrevet og efterlyste carportbrugere, der 
havde interesse for at udarbejde retningslinjer/vedtægter til Carportlauget. 
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt - ved håndsoprækning 

 
 

 
4. Emner til beslutning 

a) Fællesforsikring af carportene 
 
Svend H6 fortalte, at forslaget var opstået, fordi de påsatte carportbrande 
tidligere på året i Albertslund Syd havde givet anledning til tanker om, 
hvordan carportene i RVP var dækket forsikringsmæssigt. Evt. 
forsikringsproblemer kan opstå, dels fordi carportene ligger på 
parkeringspladserne, altså ikke på det enkelte medlems egen grund, og 
dels fordi laugets medlemmer "kun" er brugere af de købte carporte. 
Den efterfølgende debat viste, at flere medlemmer vidste, at de "er dækket 
via deres husforsikringer". Andre var i tvivl. Der blev selvfølgelig givet udtryk 
for det uhensigtsmæssige i at skulle betale til endnu en forsikring, hvis man i 
forvejen er dækket ind. 
Børge P125 fremkom med en opfordring til at indhente tilbud/ undersøge 
prisen for en fællesforsikring. 
 
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget af 15 af 20 brugere. 

 
b) Vedligeholdelsesbidraget pa 200kr pr. halvår 

 
Svend H6 foreslog, at ovenstående bidrag skulle fortsætte uændret, idet det 
forventes at kunne dække de løbende udgifter. 
 
Jesper D26 gjorde på vegne af brugerne af de 4 "ikke-typiske og måske 
mindre vedligeholdelseskrævende carporte" opmærksom på, at nogle af 
disse brugere mente, at de burde fritages for at betale 
vedligeholdelsesbidraget. 
 
Svend H6 svarede, at der jo var tale om et carportlaug, og at alle 
medlemmer derfor skulle følge samme regler og beslutninger. 
 
Vedligeholdelsesbidraget blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 
 

 
Jørgen H54 opfordrede efterfølgende til at 

• der til mødet næste år fremlægges et budget 

• der nedsættes en gruppe, der arbejder med 
vedtægter/forretningsorden for Carportlauget. 

 
Svend H6 tilbød at lægge hus til et møde for denne gruppe, Jørgen H54 og 
Finn P79 tog mod venlig opfordring til at gå ind i gruppen. 

 
5. Eventuelt valg af oldermand 

 
Svend H6 tog mod ovenstående valg. 

 
6. Eventuelt 
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Claus H 52: " De nyeste carporte mangler numre", hvortil Svend H6 kunne tilføje. 
"Og der er rod i nogle af de andre numre. Vi ser på det." 

 
 
 

 
Morten P118 fremførte problemet med de vanskeligheder, der opstår, når nogle 
beboere har 3 biler, og andre derfor kan få vanskeligheder med at finde 
parkeringsplads til deres ene bil. 
 
En problemoplysning, der førte til en længere snak (foreløbig uden 
løsningsforslag) om parkering på " hinandens parkeringspladser", ønske om krav 
om parkering i carport (hvis man er bruger af en sådan), parkering med deraf 
følgende ufremkommelighed på stamvejene, nabobebyggelsernes brug af vore 
parkeringspladser, fordele og ulemper ved indtegning af afstribninger til 
parkeringsbåse på parkeringspladserne.... 

 
Svend H6 nævnte, at RVP-bestyrelsen i sine ønsker til lokalplanændringer f.eks. 
kunne fremkomme med ønsker om parkeringspladsstreger på vores 
parkeringspladser. 

 
På forespørgsel fra Hans D35 kunne Svend H6 oplyse, at der er plads til ca. 240 
carporte i bebyggelsen. Disse carporte kan dog ikke alle forventes placeret, så de 
enkelte brugere alle kan få carport på deres nærmeste parkeringsplads. 

 

Endelig gjorde flere deltagere opmærksom på, at bebyggelsens stamveje trænger 
til vedligeholdelse (en kommunal opgave) OG at aftegninger (firkanter/hajtænder) 
for udkørselsenden af disse bør trækkes op. 

 

Dirigenten Steen H2, udtrykte her sin opfattelse af, at det væsentligste nu var kommet frem, 
takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 20.30 
 

 

 

 

Den 16.03.2017 

Referent  

Helga Dirks Degnehusene 5 

 

 

 

 

 

 

Den 18.03.2017 

Dirigent 

Steen Thystrup Humlehusene 2 

 

        

 

 

 



Fra bestyrelsen 

  
10 

 

 

 

 
Perioderegnskab Carporte Periode  1/9-2015 til 28/2-2017 

Indtægter:     
Kontingent oktober 2015 - oktober 2016  74.600 kr.   

Overførte restancer  400 kr.   

Regulering af indbetaling tidl periode  3.202 kr.   

Udskiftning carporttage  267.531 kr.   

4 nye carporte  66.985 kr.   412.718 kr. 

     
Udgifter:     

Udbringning opkrævning carporttage  200 kr.   

Rensning tagrender  900 kr.   

Kartoteksomkostning  413 kr.   

Udskiftning carporttage  429.676 kr.   

Betalt 2 nye carporte  34.985 kr.   

Afsat til 2 nye carporte  32.000 kr.   498.174 kr. 

     

Resultat Underskud    -85.456 kr. 

     

AKTIVER    pr. 28/2-2017 

     

Bank pr 28/2-2017  123.476 kr.   

Tilgodehavende Grf  9.217 kr.  132.693 kr. 

Aktiver i alt       132.693 kr. 

     

     

PASSIVER    pr. 28/2-2017 

     

Egenkapital:     

Primosaldo 31/8-2015  186.149 kr.   

Periodens resultat  -85.456 kr.   

Ultimosaldo  100.693 kr.   100.693 kr. 

     

Skyldige omk.        32.000 kr. 

Passiver i alt       132.693 kr. 
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START PÅ DEN ’GAMLE STORSKRALDSORDNING’? 
 
Den gamle ordning vender desværre først tilbage i maj måned, så i næste nummer forventer 
bestyrelsen, at kunne beskrive denne ordning igen. 
 
Indtil da skal du/I kontakte Vestforbrændingen for afhentning af storskrald, haveaffald og pap. 
Se vores hjemmeside. 
 

SNERYDNING OG SALTNING 
 
Da vi nu er gået ind i april, har vi ikke længere aftale om snerydning, hvis vejret mod 
forventning skulle vise sig fra den side en sidste gang i april. 
 
Bestyrelsen håber I har været tilfredse med vores vinterberedskab. 

 
CAMPINGVOGNE OG TRAILERE PÅ PARKERINGSPLADSER 
 
Bestyrelsen gentager på opfordring fra medlemmer igen: Det er generelt ikke tilladt at 
parkere nogen type anhængere på vores P-pladser i tidsrummet kl. 19:00 – 07:00 fx 
campingvogne, campletter, bokstrailere og almindelige trailere (se undtagelsen vedr. 24 timer 
nedenfor). Bestyrelsen forventer, at alle anhængere bliver fjernet hurtigst muligt og inden 
udgangen af april i år. 
 
Hvis du undtagelsesvis har behov for at have en anhænger holdende mere end den tilladelig 
tid, beder bestyrelsen om, at du sætter en seddel på med navn og adresse. 
 
Til orientering for nye medlemmer af foreningen er det iflg. vores lokalplan ikke tilladt, at have 
nogen form for anhænger parkeret på vores P-pladser. Ej heller i carportene – de er kun til 
indregistrerede køretøjer jf. lokalplan 18.5 (kan ses på vores hjemmeside): 
 
§5.4 Parkering må kun finde sted på de eksisterende fælles parkeringsarealer, jfr. kortbilag 
nr. 1 (vores interne P-pladser). Se note 1 vedr. køretøjer over 3500 kg. 
 
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. 
19.00 – 07.00, medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til den 30. maj kl. 19:30. Den afholdes som 
sædvanligt på Herstedøster skole i det store fællesrum med indgang fra Trippendalsvej. 
Mere om dette i næste nummer. 
 

 

RENTER OG AFDRAG PÅ COMX-LÅN 2016. 
 
Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte 
renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af gæld til pengeinstitutter m.v.” 
 

• Samlet ydelse pr. hus 2016: 2.560 kr. 

• Heraf renter: 47 kr. 

• Afdrag: 2.513 kr. 

• Restgæld pr. 31.12.2016: 2.241 kr. 
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Bookning af Væremøllen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

Krea-aften 
 

For alle der strikker, hækler, broderer, filtrer, knipler, knytter, syr eller 

har andre kreative aktiviteter, der for en aften kan henlægges til 

Væremøllen. 

 

Vi mødes den 19. april kl. 19.00-21.00 i Væremøllen. 

 

Susanne & Louise 

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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Jeg hedder Ask og er 13 år gammel.  

 
 

 
 
 

 

Mangler du nogen der kan slå dit græs?  
Så slår jeg gerne din græsplæne for 50kr. pr. gang.  
Jeg har min egen græsslåmaskine som jeg 
medbringer, og du behøver ikke være hjemme, da 
jeg bare skal kunne komme ind igennem haven. 
Jeg kan slå din plæne efter behov, eller vi kan lave 
en fast aftale hver eller hver 2. uge.  
 
Skriv bare til mig på tlf. 52300162, så laver vi en 
aftale.  
 
Betaling foregår ved at jeg sender en Mobilepay 
anmodning når arbejdet er udført, eller kontant.  
 
Mvh. Ask Aaberg, H56 
 

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 

Telefon: 43 45 04 65 
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Hvad sker der med affaldet – og hvad er gevinsten ved at 
sortere? 

Bliver affaldet blandet sammen, når det hentes hos borgerne? 

NEJ, det bliver ikke blandet sammen. De 
skraldebiler, der tømmer de nedgravede containere, 
tager kun en affaldsfraktion med ad gangen, og de 
skraldebiler, der tømmer minicontainere og stativer 
har to-delte rum i skraldebilen. Når de tømmes, 
kommer affaldet i hvert sit rum. Det bliver også tømt 
separat, når skraldemanden tømmer bilen med 
affaldet til viderebehandling. Så affaldet blandes på 
intet tidspunkt sammen i processen.  

Hvad sker der med det sorterede affald, når det er hentet hos borgerne? 

De forskellige materialer omlastes og sendes til videre bearbejdning, før de går 
til genbrug.  
Vores madaffald bliver kørt til et bioforgasningsanlæg, hvor der trækkes biogas 
ud af det, og den resterende masse anvendes som kompost. Biogassen bruges 
til at lave el og varme. Komposten spredes på markerne som gødning. 

Vores plast bliver genanvendt i Sverige, hvor der bl.a. produceres 
dampspærrer og fleecestof af det. Det sparer olie, da der går 2 kg 
olie til at producere 1 kg ny plast.  
Metallet genanvendes til nyt metal. Der bruges 
langt mindre energi på at genbruge metal 
fremfor at udvinde det, og det skaber langt 

mindre affald. Et kg aluminium udvundet af bauxit skaber 
ca. 85 kg affald. Et kg genbrugsaluminium skaber 
derimod kun 3,5 kg affald - og kræver kun 5 % af den energi, der bruges til at 
udvinde nyt.  
Glasset bliver smeltet om, og bliver til nyt glas. Det kræver mindre energi end 
at lave nyt glas af råmaterialer. 
Papiret bliver til nyt papir. F.eks. til nye aviser. På den 
måde sparer vi både energi, kemikalier og undgår at fælde 
nye træer. Ligeledes bliver pappet lavet til nyt pap.  
 
Udover den øgede genanvendelse af ressourcer, som 
skåner naturen og sparer energi og CO2, er det også en gevinst, at metal og 
madaffald sorteres fra restaffaldet. Uden madaffald er restaffaldet nemlig mere 
tørt, og derfor har det en højere brændværdi i forbrændingsanlægget. 
Forbrændingsanlægget skal heller ikke have renset ristene så ofte, når metallet 
bliver sendt til genbrug. 

 
Med venlig hilsen  
Agenda Centeret 
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Sådan sikrer du dig, at dine rengøringsmidler 

er miljø- og allergivenlige 

En ny undersøgelse viser, at det vigtigste for danskerne, når de skal vælge 

rengøringsmidler er, at de er miljøvenlige. Det mærker de også i både Dansk 

supermarked og COOP, der derfor de senere år har fået endnu flere 

miljømærkede produkter på hylderne. 

 

 

Men hvordan kan man sikre sig, at de produkter man køber er allergi- og 

miljøvenlige? 

Det kan man ved at købe produkter, der er 
miljømærket med Svanen eller Blomsten. De to 
mærker stiller begge skrappe krav til brugen af 
kemikalier samt miljøkrav under produktionen. De 
sikrer, at produkterne er af en ordentlig kvalitet og 
tager hensyn til din sundhed.  

Miljømærkerne er dog ikke en garanti mod allergi, og de har fx ikke et forbud mod 
konserveringsmidlet MI, som kan være stærkt allergifremkaldende. 

Derfor anbefales det, at du går efter produkter, der både har et 
miljømærke og Den Blå Krans. Den Blå Krans sikrer, at der ikke er 
allergifremkaldende stoffer i produktet, og det er derfor med til at 
beskytte dig mod rødme, kløe eller udslæt. 

 

 

 

 

Ps. Det allermest miljøvenligste er dog de rengøringsmidler, der slet ikke bliver 
brugt! Brug derfor så få som muligt…☺ 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
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Sommerfest 
 

 

 

  

 

Hvem tænker på sommerfest i 
april måned? 
 

 

  

DDeett  ggøørr  vvii  ––  ddeerr  aarrrraannggeerreerr  ssoommmmeerrffeesstteenn..  VVii  kkuunnnnee  ggooddtt  ttæænnkkee  

ooss,,  aatt  ddeerr  kkoomm  nnyyee  iinnppuutt  ttiill  uunnddeerrhhoollddnniinnggeenn  ––  ddee  fflleessttee  aaff  ooss  ii  

ggrruuppppeenn  eerr  ii  bbeeddsstteeffoorræællddrreeaallddeerreenn  ––  ssåå  ffoorræællddrree  ttiill  aallllee  ddee  

mmaannggee  bbøørrnn  ii  bbeebbyyggggeellsseenn  hhjjæællpp  ooss  mmeedd  ggooddee  iiddeeeerr..    

  

VVii  hhaarr  ppllaannllaaggtt  fføøllggeennddee  mmøøddeerr  aaff  ccaa..  11  ttiimmeess  vvaarriigghheedd::  

 
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 
 

 

HHvviiss  dduu  iikkkkee  hhaarr  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  kkoommmmee  ttiill  mmøøddeerrnnee,,  mmeenn  hhaarr  

ggooddee  iiddeeeerr,,  ssåå  sskkrriivv  eenn  mmaaiill  ttiill  kkggsskkyyttttee@@ggmmaaiill..ccoomm

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 31.12.2017 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. 
 
Du er selvfølgelig også velkommen til at møde op på en af vore klubaftener. 
 
 
 

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 


