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Godt nytår til alle jer medlemmer af OF. Frølunde afdeling. Så gik der igen et år og hvilket år, med 

rekord tørke og nedbør. OF har budgetteret med en klimapulje på op til 6 millioner til brug for 

dræning/ diger m.m. med den målsætning at alle parceller i OF skal have samme brugsværdi i 

forhold til nedbør/ grundvand og indtrængende havvand. Vi har 3 projekter vi skal ansøge om 

tilskud til i indeværende år.  

PÅ sidste generalforsamling blev følgende vedtaget, ” Den til enhver tid siddende lokalbestyrelse 

forpligtiges til at arbejde for; ”den for medlemmerne billigste og den mest miljørigtige spildevandsløsning, 

for vores afdeling og hovedforeningen.” Det har resulteret i et møde med SK-forsyning vedr. 

tvangskloakeringen og de meddelte at de forventer at starte op sidst i 2021/først i 2022. Derefter 

havde vi et møde med Formandsskabet for OF, samt det var oppe at vende i hovedbestyrelsen for 

Of. Vi blev enige om en samarbejdsform og er i fællesskab i gang med at undersøge flere 

muligheder vedr. det økonomiske. Det ligger fast at OF hovedforeningen betaler 

tilslutningsafgiften pr. parcel (for tiden 38.000 kr.) dækkende alt hvad der ligger i vejen, samt en 

tilslutningsbrønd på hver enkelt parcel. Medlemmet skal således betale for at få sine samtlige 

afløb tilsluttet denne brønd. Det vil være forskellige beløb efter omstændighederne. Vi regner 

med at have mere specifikke oplysninger til generalforsamlingen. SK- forsyning har tilbudt at møde 

op med en orientering til generalforsamlingen, hvilket vi har taget imod. 

Vi har nu fået sat 2/3 målerbrønde ned og vandmålere. Resten bliver ordnet i år, når grundvandet 

tillader det. Tjek din vandmåler jævnligt for vandspild og prøv at sparre på vandet. Det normale 

vandforbrug var for en dansker i gennemsnit 37,9 m3 vand pr år, svarende til 104 liter pr dag i 

2017. 

Husk generalforsamlingen den 22. marts kl. 10. I får tilsendt indkaldelsen med beretning og 

indkomne forslag senest 14 dage før. Har du forslag til generalforsamlingen skal det være 

bestyrelsen i hænde senest 30 dage før d. 22. februar 2020  

Det er kongres år og den afholdes d. 25. april. 2020 

Spørg ikke hvad foreningen kan gøre for dig, men spørg hvad du kan gøre for foreningen. 

Denne dejlige forening er en jordpolitisk andelsforening med et forpligtigende fællesskab 

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, deltagere til festudvalget/aktivitetsudvalget/grønt udvalg 

Festudvalget henvend dig til Anne Jørgensen tlf. 51 81 19 66 

Aktivitetsudvalget henvend dig til Gitte…………… Tlf. 29 90 15 87 

Grønt udvalg henvend dig Hans Thejlman Brun tlf. 51 94 11 39 

Disse 3 udvalg er åbne udvalg, hvor alle kan deltage. 

Der er enkelte pladser tilbage til det fantastiske nytårstaffel d. 25. januar.  Vi gentager succesen fra 

sidste år. Sidste frist d. 11. januar 

Henvend jer til Gitte tlf. 29 90 15 87 
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lokalbestyrelsen 


