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Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk 
 
 

 
 

 
Fra bestyrelsen: 
 
➢ Bestyrelsens opgavefordeling m.m. 
➢ Indmelding af E-mailadresser. 
➢ Generalforsamling. 
➢ Start på den ”gamle 

storskraldsordning” igen. 
➢ Sommerafhentning af 

organisk/madaffald. 
➢ Fældninger på stamveje m.m. 
➢ Sandkassedagen. 
 

Væremøllen: 
 
➢ En forårsdag i Væremøllen 
➢ Bookning af Væremøllen (link). 
 

Annoncer: 
 
➢ Serviceudlejning. 
➢ Vestegnens Vinduer A/S. 
➢ Rullestillads udlejes. 
➢ Kender du en erhvervskunde… 
➢ EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Indlæg: 
 
➢ Sommerfest. 
➢ Optakt til generalforsamlingen maj 

2017. 
➢ Hvilket svineri. 
➢ Nyt fra brugergruppen. 

 
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 5. juni kl. 19.00 
(også selv om det er en fridag) 

 
(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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INDMELDING AF E-MAILADRESSER 
Den 26. marts omdelte bestyrelsen et brev til alle fra vores administrator Advodan, hvor du/I 
blev bedt om at fremsende de(n) mailadresse du/I vil bruge til korrespondance mellem 
dig/jer, foreningen og vores administrator. Dette er en følge af ønsket om digital 
kommunikation, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 10. januar 
2017 med vedtagelse af vores nye vedtægter. Se vedtægterne på vores hjemmeside. 
  
Du/I skal hurtigst muligt, og gerne straks du/I læser dette, tilmelde dig/jer på denne e-
mailadresse med følgende oplysninger: 
  

Adm2600@advodan.dk 
 

Ønskede e-mailadresse(r) og 
Navn og adresse 

  
  
Tilbagemelding fra jer har til dato (1. maj) været meget dårlig, idet kun 110 af 290 husstande 
har reageret på brevet. I bedes derfor straks fremsende den eller de e-mailadresser du/I vil 
bruge til korrespondance med grundejerforeningen og vores administrator. 
  
Beslutningen om digital kommunikation kan du/I fritages for under betingelser lignende de, 
der gælder for fritagelse for digital kommunikation med det offentlige. Anmodning om 
fritagelse kan sendes til vores administrator på samme e-mailadresse, som du/I skal 
anvende for at tilmelde dig/jer digital kommunikation eller til Advodan Glostrup, Glostrup 
Torv 6 - 10, 2600 Glostrup, Att.: Røde Vejrmølle Park. Både ved tilmelding eller anmodning 
om fritagelse skal du/I huske også at angive navn og adresse. 
 
 

GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19:30 på Herstedøster Skole, 
Musisk rum Syd, med indgang fra hovedindgangen ved Trippendalsvej. 
 
Bestyrelsen havde forventet at kunne udsende den officielle indkaldelse via e-mail til alle 
medlemmer 14 dage før generalforsamlingen og samtidig lægge den på hjemmesiden. 
Desværre har kun et fåtal medlemmer tilmeldt deres officielle e-mailadresse(r) ind til vores 
administrator jf. afsnittet ovenfor. Bestyrelsen føler sig derfor tvunget til at få indkaldelsen 
trykt og husstandsomdelt til alle. Efter vedtægterne var det kun dem, der havde fået 
dispensation for elektronisk korrespondance, der skulle have en papirudgave i postkassen. 
Alle jer, der ikke har indsendt e-mailadresse, havde i realiteten afskåret jer fra at modtage 
både indkaldelse og beretning jf. de nye vedtægter. 
 
Bemærk at beretningen kun udsendes til jeres e-mail. Bestyrelsen håber, at vores opfordring 
om indsendelse, får jer til at opfylde den del af vedtægterne, vi netop har vedtaget i januar 
2017. Og som skrevet bliver i hvert fald indkaldelsen husstandsomdelt, så alle får den 
officielle vedtægtsmæssige indkaldelse, da det er vigtigt, at fremmødet bliver så stort som 
muligt. 
 
Husk at forslag med begrundelse, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde (hos formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via e-
mail til svend.vejrmolle@gmail.com) senest mandag den 22. maj kl. 17:00 for at komme til 
behandling på generalforsamlingen (bestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen).  
 

mailto:Adm2600@advodan.dk


Fra bestyrelsen 

  
5 

 
Ovenstående er krævet i vores vedtægter, men af trykketekniske årsager vil bestyrelsen 
bede om at forslag fremsendes senest den 21. maj kl. 17:00 – på forhånd tak. 
 
Et bestyrelsesmedlem ønsker definitivt ikke at fortsætte i bestyrelsen af personlige grunde. 
Også en suppleant ønsker at stoppe hvervet efter flere år. Bestyrelsen opfordrer derfor jer 
medlemmer om at overveje, om det ikke er nu, I skal tilbyde generalforsamlingen, at stille op 
til valg. Enten til bestyrelsen eller som suppleant til samme ved den kommende 
generalforsamling.  Du er velkommen til at henvende dig til formanden, hvis du har 
spørgsmål vedrørende hvervet som bestyrelsesmedlem/-suppleant. 
 

Svend Tanke Nielsen, formand 
Humlehusene 6 
24 94 04 49 
svend.vejrmolle@gmail.com 

 

 
START PÅ DEN ’GAMLE STORSKRALDSORDNING’ IGEN 

Fra mandag den 22. maj skulle vi være i gang med den ordning vi tidligere havde for 

storskrald, haveaffald og nu også pap, men der er ændring i afhentningsdagene. Det betyder, 

at vi nu uden at skulle melde ind til Vestforbrændingen igen får afhentet: 

• Haveaffald og pap i ulige uger fra og med mandag den 22. maj i uge 21 for alle 
stamveje dvs. Præste-, Humle- og Degnehusene. Hvis alt haveaffald ikke er samlet 
ind om mandagen, køres der også om tirsdagen for at samle resten op. 

• Der hentes ikke haveaffald i december, januar og februar, undtaget juletræer lige efter 
nytår. 

• Storskrald fra og med mandag den 29. maj og fremefter hver 4. mandag hele året for 
alle stamveje dvs. Præste-, Humle- og Degnehusene.  Altså ikke den sidste mandag i 
måneden, men hver fjerde mandag. 

• Stort haveaffald skal stadig bestilles for afhentning hos Vestforbrændingen. 

• I skal altså herefter kun tilmelde afhentning af stort haveaffald til Vestforbrændingen, 
som vi også har gjort tidligere.  

 
Storskrald, haveaffald og pap kan, som det altid har været gældende, lægges ud aftenen før 
afhentningsdagen og senest kl. 07:00 på selve afhentningsdagen, hvis du/I vil være sikre på 
det bliver taget med. 
 
Som deponeringssted, har bestyrelsen udpeget hver ende af carportrækken på de pladser, 
hvor der er carporte. Den store P-plads ved Lunden er det nordøstlige hjørne angivet 
sammen med én plads ved carportene. Ved Humlehusene er der angivet en mindre plads i 
den sydlige ende af p-pladserne langs stamvejen på foreningens side af stamvejen, se 
oversigtskort nedenfor. Det er kun fra disse pladser der afhentes storskrald, haveaffald og 
pap. 
 
Storskrald skal separeres i ensartede grupper dvs. store metalemner og elektriske apparater 
med ledning skal fx ikke blandes med gamle møbler. Det bliver op til hver p-plads at sørge 
for at ordningen bliver en succes. 
 
Kommunen har meddelt, at der stilles en passende stor beholder til aflevering af plastaffald 
op ved Trippendalscentret. Jer, der vil bruge den, må selv lige holde øje med Albertslund 
Postens kommunesider om, hvornår den er sat op eller bare holde øje med området 
sandsynligvis der, hvor der i forvejen står tøjcontainere. 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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SOMMERAFHENTNING AF ORGANISK/MADAFFALD 
I månederne juni, juli og august bliver sækken med organisk affald hentet hver uge. Bemærk, 
at det ikke omfatter sækken med restaffald. Den hentes fortsat hver anden uge. 
  
 

FÆLDNINGER PÅ STAMVEJE  mm. 
Det skulle nu være sandt, at kommunen fælder kastanjetræerne på både Præste- og 
Humlehusene. De små kasser ved bumpene skal muligvis dækkes med plast før der plantes 
buske som aftalt. 
 
Kommunen skulle beskære paradisæbletræer på Degnehusene efter ønsker fra flere 
medlemmer, hvilket er fint med bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen er i tvivl om, hvad kommunen vil studse i Roholmparken, så bestyrelsen har ilet 
med at gentage: Fortsæt i den cirkel, der hvor I slap, og samtidig de to enorme popler tæt på 
Trippendalsstien. 
 
Forvaltningen har desværre endnu ikke taget stilling til de skamferede træer på 
Trippendalsstien ved Humlehusene inkl. den store lærk ved Humlehusene 2. Der er meldt om 
rødder i kloakken ved H2 til Hofor, rødder som med stor sandsynlighed kommer fra denne 
lærk. 
 
Desværre kan vi ikke præsentere en plan for arbejdet og måske er dele af det allerede 
udført. 
 
 

SANDKASSEDAGEN 
Bestyrelsen håber at I tog godt imod ’sandkassedag’ den 29. april på jeres P-plads. Måske 

nåede I det ikke, men så forventer vi, at I når det en anden dag i nær fremtid 😉. 
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En forårsdag i Væremøllen. 
 
Brugergruppen for fælleshuset Væremøllen vil gerne takke de ca. 30 beboere som brugte 
lørdag den 2. april på at vedligeholde Væremøllen såvel ude som inde. 
 
Der blev ryddet op i haven / på tagene, rengjort haveborde, malet havelåger og klippet 
bevoksning omkring huset. 
 
Indendørs blev der bl.a. gjort hovedrent i køkkenet, opfrisket maling på dørkarme, 
efterspændt alle borde & stole i festlokalet samt støvsuget / renset betræk på alle stofstolene. 
 
Samtidig er vores gartner færdig med anlæggelsen af den niveau frie udgang fra 
havedørene, så der nu er en flot terrasse i hele husets længde. 
 
Alt i alt er fælleshuset nu klar til yderligere et år til glæde for alle de beboere, som allerede nu 
har booket en fest, eller som planlægger det i fremtiden. 
 
Hilsen  
Jesper, D 18. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 BEBYGGELSEN 

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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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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Medlemsbladet maj: Optakt til generalforsamlingen maj 2017.  
 
For at medvirke til en god debat om vores økonomiske anliggender, lægges nu op til afklaring af 2 
temaer, som en del af min virksomhed som kritisk revisor:  
 
Ad. 1. Henlæggelse til store investeringer 
Ifølge referat af generalforsamlingen 31 maj 2016 blev der efterlyst en beskrivelse af den 
vedtagne strategi inkl. finansieringsplanen. Det blev fremført, at bestyrelsen som minimum 
kunne lægge den på foreningens hjemmeside. ”  
 
Den oprindelige beslutning blev taget i 2010 jf. forslag 4 fra Kim Nielsen, Humlehusene 112.  
Her står ”bestyrelsen skulle fremstille og præsentere en flerårig investeringsplan, inklusive 
finansieringsforslag  – bestyrelsen reviderer planen årligt forud for den ordinære 
generalforsamling.” I motiveringen står at investeringsplanen skal vise bestyrelsens strategi 
for større investeringer i bebyggelsen og lægges til grund for det årlige budget/årsrapport i 
relation til fremtidige henlæggelser.  
 

Beslutningen står stadig ved magt. Trods dette fik vi ingen fremlæggelse i 2015 og 2016. Derfor har 
jeg som kritisk revisor rykket bestyrelsen for action.  
  
Pr. 31. marts 2016 var der en samlet bundet hensættelse på 1.584.800 kr. Men heraf blev anvendt 
628.334 kr. til køb mv. af Væremøllen – altså som et lån, der skulle tilbagebetales.  Såfremt der 
betales 115.675 kr. fra opkrævningen på 574 kr. vil der gå 5,4 år før ”det interne lån er tilbagebetalt”.  
 
Men for at bidrage til udarbejdelse af vores henlæggelsesplan, har jeg i februar sendt et udkast 
(regneark) til bestyrelsen. Men det er i skrivende stund uvist om bestyrelsen agter at opdatere dette 
udkast eller om bestyrelsen i generalforsamlingsnummeret vil komme med deres egen plan?  
 
Add. 2. Ophobet driftsoverskud, egenkapitalen 
Vi har gennem årene betalt mere i kontingent end strengt nødvendigt. Vi haft overskud i flere år. Et 
ophobet overskud. Den seneste opgørelse viser vores fri formue var på 1.208.222 kr. Men heraf blev 
anvendt 1.008.222 kr. til køb af Væremøllen. Vores fri formue til uforudsete udgifter er nu 200.000 kr.  
 
Spørgsmålet er om beløbet på 1.008.222 kr. skal tilbagebetales – hvis det altså var et lån fra en hen-
sættelse. Beløbet er ikke bundet til noget konkret formål og for stort som en reserve til uforudsete 
udgifter i foreningen.  Pengene kunne alternativt også tilbageføres til medlemmerne?  Vi har ingen 
beslutninger i bestyrelse eller fra generalforsamling om krav til egenkapital. Dette anbefales til 
vedtagelse.     
 

 Beregnet finansierinsplan 
 

Værdi 31. marts 2016 af 
Væremøllen 

1.636.556 
kr. 

Anvendt af fri formue til køb m.v. 1.000.822 
kr. 

Restgæld til tilbagebetaling udgør 
nu: 

635.734 kr. 

 
Vores tilbagebetaling kan ske over maks. 6 år. Hvis det skal ske over 20 år, bliver vores ekstra 
opkrævning betydelig mindre end nuværende beløb på 574 kr. årligt pr. grundejer. Begge dele vil give 
flere tilfredse medlemmer, ikke mindst dem som synes en kontingentstigning på 45% siden 2010, er 
for meget.   
 
Mvh. Fin Hansen, medlem og kritisk revisor  



 

Indlæg 

  
14 

 

Hvilket svineri !!!!!! 

Nedenstående svineri har nu skæmmet hjørnet af P-pladsen D 2-48 i 

hjørnet mellem D 18 og D 26 i de sidste 3-4 uger! 

 

Det er enhver beboers pligt at overholde de regler, der findes for 

anmeldelse af storskrald til afhentning, samt tage affaldet retur/selv 

bringe det til genbrugspladsen, hvis det ikke afhentes som forventet. 

Hilsen D 18. 
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Nyt fra Brugergruppen – Marts 2017 
 

Intet Brugergruppemøde uden status på affaldsordningerne – mødet i marts var 

ingen undtagelse. Forvaltningen havde udarbejdet et længere statusnotat, der blev 

gået grundigt igennem, men indledningsvis var der stor ros til borgerne, fordi de 

virkelig har lagt så meget engagement i at få deres affald sorteret meget mere. 

Resultatet kan da også ses. Genbrugsprocenten er stejlt stigende, og mængden til 

forbrænding er allerede faldet med 1/3. 

De værste børnesygdomme er også overstået. Indsamlingen fungerer bedre og bedre, så 

nu kan fokus flyttes til at optimere ordningerne, så containere og nedgravede beholdere 

ikke tømmes oftere end nødvendigt.  

Et stort ønske fra boligejerne har været, at få ruteordningen for haveaffald og storskrald 

tilbage, så skraldebilen kommer automatisk på bestemte dage i stedet for, at man skal 

bestille afhentning. Imidlertid vil det fordoble prisen til kr. 800, så derfor er det ikke 

noget, der bare lige vil ske.  

Mange steder er der problemer med for meget plast. Det er jo glædeligt i den forstand, at 

det viser, at borgerne er gode til at sortere, men samtidig skal der også skaffes plads i 

beholderne til al plasten. Som noget nyt opstilles der derfor fælles kuber til plast ved 

indkøbscentre og Genbrugsstationen. 

Det har også vist sig, at 10 % af dem med stativer, har problemer med at få plads til 

restaffaldet i deres skraldesæk. Løsningen her er ikke, at overgå til ugetømning, i stedet 

for de nuværende 14 dage, da alle i et boligområde skal have samme indsamlingsfrekvens 

af hensyn til skraldemanden. I givet fald ville det også betyde en voldsom fordyrelse for 

de 90 %, der klarer sig fint. I stedet må de 10 % købe et ekstra stativ eller lejlighedsvis 

en ekstra sæk – og måske kan nogen af dem også sortere mere fra til genbrug, så der bliver 

plads til resten. 

Skraldemanden har også en udfordring med madaffaldet. Det er tungt og vådt. 

Opfordringen er derfor, at dryppe madaffaldet godt af og slå en god knude på den grønne 

pose – det er også vigtigt, nu det bliver varmere i vejret! 

Der var også meget andet på dagsordenen. Ønsker du at høre mere om Brugergruppe-

mødet (og Brugergruppen), så kontakt Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du 

kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 
 

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

      

 
 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 


