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Nye OF vedtægter. 

 
Som det er alle bekendt kom forslag til nye vedtægter ikke til afstem-
ning på kongressen. En afdeling mødte med kun 2 delegerede og 2 
afdelinger havde ikke deltaget i de 2 nedsatte vedtægtsudvalg. Grun-
det en stemmes flertal kom vedtægterne således ikke til afstemning. 
Da alle afdelingerne ikke havde inddraget deres medlemmer i beslut-
ningsprocessen, blev HB enig om at nedsætte et vedtægtsudvalg. 
Dette udvalg forpligtiger samtlige lokalstyrelser til at informere deres 
medlemmer, således at man kan tage en beslutning på et oplyst 
grundlag. Vi er derfor forpligtiget til at fremsende 8 nedenstående 
spørgsmål til jer; 
 

Hvad er væsentlig for dig, i Ofs nye vedtægt? 
Hvordan syntes du, at strukturen i OF skal være fremover? 
Hvad skal besluttes lokalt / centralt? 
Hvilke opgaver skal løses centralt hhv. tilbydes centralt? 
Hvilke opgaver / ansvar skal hovedbestyrelsen have? 
Hvilke opgaver / ansvar skal forretningsudvalget have? 
Hvilke opgaver s / ansvar skal forretningsføreren have? 
Andre ønsker til nye vedtægter? 

 
Vi har arbejdet seriøst i vores vedtægtsudvalg og deltaget i de 2 ud-
valg under hovedforeningen. Vores ændringsforslag er enstemmigt  
vedtaget på vores generalforsamling, her fik alle udleveret det OFs 
vedtægtsudvalg var nået frem til.  Du kan hente et eksemplar af de 
ændringer der skulle være behandlet på kongressen i klubhuset, samt 
du er velkommen hvis du har spørgsmål. Vi skal svare FU senest 1. 
september. Vi ønsker at tage udgangspunkt i de vedtægtsforslag man 
er nået frem til efter 2 års arbejde, der besvare de nævnte 8 spørgs-
mål. 
Har du selv nogle svar kan du sende dem pr. mail til klubhuset 
of.frolunde@mail.dk eller lægge det skriftligt i klubhusets postkasse. 
 

Med venlig hilsen 
Lokalbestyrelsen 
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Dansk Tagrens Aps  - Strædet 7  -  DK-4241 Vemmelev 
Tlf.: 58 38 47 48  -  Mob.: 21 94 39 75  -  Fax.: 58 38 47 49  

E-mail: info@dansk-tagrens.dk 
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BÅLTALEN ved Sankt hans aften 2016 
 

Det var dejligt at se så mange der af vore trofaste med-

lemmer, kom til Sankt Hans bålet i år, og der var nok 

omkring 100 der var mødt op, men de fleste havde gar-

deret sig med paraplyer og regntøj og som sidste år, 

begyndte det desværre også at regne lige da bålet skulle 

tændes, men der blev da sunget den gode gamle sang, 

og godt der var sat telte op så vi kunne se det i tørvejr. 

Der blev solgt lotterier og ungerne bagte snobrød  

 

Traditionen tro skal der holdes en båltale. Da Frølunde 

afdeling har 50 års jubilæum 

I år har bestyrelsen besluttet at vi selv holder talen, hvil-

ket jeg hermed gør. 

 Tak til festudvalget med hjælpere og heksemageren 

Marianne og Leif, der har leveret den flotte heks. Tak til jer der er mødt op og vil være 

med til i fællesskab at skabe en hyggelig aften, trods EU i fodbold. En stor tak til dem 

der for 50 års siden stiftede denne forening. Kun på grund af disse jord politiske ideali-

ster har vi fået brugsretten til dette skønne område som vi i fællesskab skal værne om. 

Vores historie er meget kort fortalt følgende: i 1966 den 25. februar blev O.F. stiftet på 

Birkerød kro ud fra følgende princip: at være med til at løse fremtidens fritidsproblemer 

på en 

Hensigtsmæssig måde til rimelige priser efter jordrenteprincip. 

Målgruppen til grundene var dengang besiddelsesløse Københavnere, d.v.s. en person 

der ikke ejede fast ejendom, som i har læst i vores flotte jubilæumshæfte, i alle har fået. 

 

Her hvor vi stå, er et gammelt delta hvor vikingerne sejlede ind til Trelleborg. Da vi 

tabte krigen i 1864 lød mottoet "hvad udad tabes skal indad vindes" derfor igangsatte 

man mange landindvindingsprojekter. Et af dem var at grave en kanal til Tude Å uden 

om vejlerne, således at jorden kunne indgå i landbruget og dette stykke blev senere til 

sommerhusområde. Nu genskabes en del ved etablering af Tude Ådal projektet, på i alt 

450 hektar, som skal være med til at reducere kvælstoffet fra landbruget inden det løber 

ud i Musholmbugten. Så vi håber på et blåt flag i fremtiden, samt bedre fugleliv i områ-

det.  

 Der kommer et nyt dige der starter til venstre for bålpladsen og strækker sig op til Bro-

holmvej. En del af det gamle dige Tjokholmdiget er således et havdige samt et dige mod 

Tude Å. 

Til afslutning vil jeg sitre vores gamle ven Holger Drachmann som har skrevet midsom-

mervisen: Vi vil fred her til lands, den kan vindes hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende 

kolde. Hold jeres hjerter varme! Med opbakning af Sjubbi dua synger vi nu midsom-

mervisen og tænder bålet forsat god fest. 

 

 Båltalen afholdt af formanden Palle Orth 
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
v/ Blomsterdekoratør Mette Krustrup 
Trelleborg Allé 1, 4200 Slagelse 
Tlf: 28 60 51 52  -  Ring og bestil 
www.trelleborgaard.dk 

Åbningstider: 
 

MAN-TORS: 10-16 

FREDAG:   10-17 

LØRDAG     9-13  (ELLER EFTER AFTALE) 

BUKETTER 

BEGRAVELSE 

RECEPTIONER 

BRYLLUP M.M. 

BRUGSKUNST 

Andre specialiteter 

Gratis  
Levering i hele 

SLAGELSE 

Find min spændende butik: 

 

Den ligger til venstre før 

du kører ind på Trelleborg  

Havenissens  Haveservice. 
 

 

Erhvervsansvarsforsikret, Skattepligtig.  

Fører regnskab som selvstændig erhvervsdrivende. 
 

 Græsslåning – Flis hugning 

Beskæring af buske og træer 

Brændekløvning – Stubfræsning 

 
Kniber det med kræfterne eller tiden til at passe haven? 

Hvis det er tilfældet, så ring til mig. Kommer gerne og giver tilbud. 

Jeg har maskiner, der kan klare det meste. 

Med venlig hilsen.   

        

 Svend.       Mobil og SMS: 61 68 27 12 
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Det blev som sædvanlig et tilløbs stykke, Folk myldrede ind og fandt  

gode pladser, jeg talte til ca. 180, det var rigtig flot besøgt. Alle gaver fra 

sponsorer var stillet på bordet, så  når man kom ind i teltet så man kunne 

se hvad det var vi spillede om, og det var fine præmier.  

En stor tak til alle sponsorerer som man kan se andet sted. 

Vores opråber Joan og nummer pålægger 

Helmer gjorde det godt. Når der var banko 

løb Anders, Anne, Pia, Bente og Ulla, rundt 

og råbte pladerne op. Det fungerede fint. 

Der var mange der løb med gevinster men 

der var desværre også mange der måtte gå 

tomhændet hjem. Det kunne være man skul-

le have mere end en plade!!! Det må man 

huske til næste gang 

 

Den sidste gevinst plejer jo at være den største og 

den blev vundet af Hanne fra Tornsangerlunden. 

 

En stor tak til Festudvalget for det store arrange-

ment med at hente sponsorgaver og opsætning til 

dagen, men også en tak fordi I alle sammen mødte 

op og gjorde det til en rigtig god aften i fred og  

fordragelighed. 

Red. 
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EFTERLYSNING 
Der er et medlem der har glemt at  

tilbagelevere forlængerkablet til vores trailer.  

Det bedes sættes på plads ved nøglerne. 

Oplysning 

Søndag aften den 10.juli og natten til mandag den 11. 

juli passerede et regnvejr landet DMI har målt 43,8 

mm inkl.. et skybrud (15mm nedbør på 30 min) i vores  

område. Dette resulterede i at vi var nød til at hæve 

tank toppen på tanken ved klubhuset. Der er sikkert 

flere der kan komme ud for dette. Der er gode ideer på 

vores hjemmeside over de tiltag du selv kan foretage 

dig, grundet klimaændringerne. 
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AL-BANK MS AUTO OG TEKNIK SANDVED 

BJERNEDE FLAG MØBLER & DESIGN  

BO GRØNT NYBOLIG 

BRUGSEN VEMMELEV TRELLEBORGGAARDS BLOMSTER 

CERTEGO Låsepartner NÆSBYSTRAND VVS 

EDC  PEJSEHUSET 

EKOS TÅRNBORG MALERFORRETNING 

GRØN VÆKST RASMUSSEN MASKINSTATION 

HAVENISSENS HAVESERVICE SCAN OFFICE 

BRUGSEN FRØLUNDE SKOVGAARD VINE 

HENRIK JENSEN VVS TURBÅDEN, SKÆLSKØR V. 

JENS RASMUSSENS MA-

SKINSTATION SYDBANK 

JONNA R. ZONETERPI MOGENS OG CONNI, LYREKROGEN 4 

HONNING, OF-FRØLUNDE TORNSANGERLUNDEN 16 

KENNETS AUTOLAK TÅRNBORG FORSAMLINGS HUS 

KLINIK PLUTO VEMMELEV PIZZA 

BUTIK SOMMERFUGLEN,        

SLAGELSE VÅRBY BLOMSTER 

MARIO´s KÆMPEPANDEKAGER XL-GRØNVOLD OG SCHOU 

  

NYGAARD & KLINGENBERG TURISTBUSSER 

 

Torsdag d. 13. juli  
Tusind tak til nedenstående Sponsorer som støttede 

årets sommeraktiviteter, blandt  

andet bankospil og amerikansk lotteri. 
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre! 
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Jeg er sikker på, at alle der kunne, havde  bedt til alle de guder der  
findes om at det skulle blive godt vejr på sommerfestdagen. Det 
startede også OK, men senere var det ikke helt så fint.  
 
Til den gratis morgenkaffe 
bord var der meget fin til-
slutning, der manglede ikke 
noget både med brød og 
tilbehør og man kunne også 
købe små skarpe eller sto-
re. Til fornuftige priser. 
 
Efter morgen kaffen, var 
der underholdning med en 
dejlig sangglad trubadur 
”Lars Sørensen” der gik 
rundt på pladsen og sang 
lystigt. nogle skønne  san-
ge . 
Han havde bare en flot 
stemme og rigtig god guitar 
musik . På billedet står han 
sammen den skønne klov-
ne pige der sener skulle 
male alle børnene. 
Jeg tror han håber på et kys fra den dejlige klovn!! 
 
Klovnen ”Palliette” havde lidt svært med, at børnene ikke lige var 
villige til at komme og blive malet, men jeg skal da lige love for at 
de kom frem da hun gik rundt på pladsen og trak dem til teltet. Hun 
udtalte, at det havde hun ikke oplevet før.  
Børnene stod i lange kører for at blive malet, det var en fornøjelse 
at se.  
Det var lige fra sommerfugle til tigre, det var et imponerende arbej-
de hun lavede. 
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Kræmmerne havde opstillet deres boder. Der har aldrig været så 
mange kræmmere. Der var opstillet 31 borde, og der var en masse 
varer til salg.  
Lige efter morgenmaden 
var der også gang i sal-
get, men det ebbede des-
værre hurtigt ud, mange 
folk forlod pladsen, i takt 
med at vejret blev dårlige-
re. Så desværre måtte 
mange af kræmmeren 
tage deres varer med 
hjem igen 
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Kl. 10.45 Var det klovnen Tapé,s  tur til at optræde. Det var menin-
gen at han skulle stå på terrassen ved klubhuset, men vejret var 
ikke det bedste der var udsigt til regn, så han fortrak til bar teltet. 
Og det blev en oplevelse udover det sædvanlige. Han havde en 
stort program og  
underholdt meget fint , og 
ungerne og barnlige sjæle 
var ellevilde, han havde 
virkelig tag i børnene. 
Der var trylle numre,  
Klokkespil, Jongleren med 
bolde og kasser. Han tryl-
lede med en dreng i en 
smoking det var vildt. 
 

Det var lidt ærgerligt at vej-
ret ikke lige artede sig som 
vi ønskede, det resulterede 
desværre i at mange forlod 
pladsen, og det blev noget 
affolket. Så kræmmere og 
pølse og pandekager sæl-
ger havde noget mindre 
omsætning end forventet. 
Men det blev da en fin dag 
alligevel. 
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Sommerfest aften: 
Da vi mødte op i teltet, feststemte og fest-
klædte, møder der os et flot pyntet bord med 
blomster og den fine forret, samt et menu 
kort med aftenens program. Flot så det ud. 
Maden kom på bordede Vi var rigtig mange 
til spisningen helt præcis 336 personer hav-
de tilmeldt sig. Det er det største antal no-
gensinde. Maden var jo et kapitel for sig selv, 
Først den gode forret med laks og gemyse, 
Derefter var det dejlig oksemørbrad og alver-
dens tilbehør,  
 Der var flere der klagede lidt over at grønt-
sagerne var lidt kolde, men som helhed var 
det fin mad. 
Under middagen kom der ellers forrygende 
underholdning. Tina Turner stod pludselig i 
salen og ”skrålede” sine velkendte sange ud over 
forsamlingen, og med sine veldrejede ben. Mikrofo-
nen svigtede lidt ind imellem, men det er nok fordi 
hun ”skrålede” den i stykker.  
Personen var: TAGE PETERSEN Underholder på 
Krabasken i Slagelse. Jeg havde hørt at han var 
omkring 70 år det var rigtig godt gået. 
Aftenens musik blev leveret af: 
 ”Sophia Caroline and the Ra-Ra-Coons” 
De spillede bare rigtig fint under middagen og resten 
af aftenen. Der blev solgt Amerikansk lotteri, og de 
gik som varmt brød. De blev meget hurtigt udsolgt. 
Aftenen gik hurtigt på held, men min opfattelse, var 

at alle morede sig og hav-
de en rigtig god oplevelse 
med hjem. Tak til festud-
valg for det kæmpe arran-
gement, de fik stablet på 
benene. Vi skal ikke 
glemme vores teltman 
Mogens som er ene mand 
om at rejse det store telt, 
han er godt nok sej. 

Redaktøren 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Der er stadig for mange der kører for stærkt i vores område.  

Man må kun køre de 15 KM der er skiltet med. 

 

Det vil være en ulykkelig situation, hvis et barn 

eller andre bliver kørt ned fordi nogen kører for 

vildt. 
 

PS!  Hvis du inviterer gæster eller hånd-

værkere,  

så sig til dem, at de bare skal sætte bilen i 

2. gear, og slippe speederen, så kører den 

kun 15 km i timen!! 

Loppemarked på Frølunde Fed 
Søndag d. 21.08.15 fra kl. 10 – 15.00 afholdes privat loppemarked på Tornsanger-

lunden/Engpiberdraget med flere stande. Der bliver også mulighed for at købe  

kaffe og kage til symbolsk pris. 

Kom og se et stort varieret udvalg af, hvad vi har fundet i gemmerne til voksne og 

børn. 

Med venlig hilsen  Lone Birch 
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Sommermøde OF Frølunde den 17-07-2016 
 
Til stede:  Bestyrelsen 5 stk. Medlemmer 48 
 
Palle oplyste: at det er et uforpligtende møde og vi behandler ikke enkel-
te sager, og vi ikke kan beslutte noget, men ros og ris er velkommen, når 
det bliver fremført i en ”god tone”. 
Det har været en udfordring at lave en fest for så mange. Det har været 
fint at nogle af de unge har været flinke til at hjælpe. Der har været me-
get ros for festen, den lader vi gå videre til festudvalget samt hjælpere. 
Skt. Hans festen gik fint med regnvejr som sædvanlig. 
Derefter skulle vi i gang med at arrangere den store jubilæumsfest. 
Der var nogle små problemer undervejs, men det blev løst undervejs. 
Hvad syntes i om festen. 
Lone: musikken var rigtig god og maden var god. 
Marianne: Det var synd at nogle af grøntsagerne ikke var tøet helt op. 
Ruth: Der var noget der kunne gøres bedre i forbindelse med kødet, rødt 
– medium osv. 
Lisette: Det var en fantastisk fest, men mine børn kunne ikke købe coca 
cola vand når de ikke købte spiritus. Ellers var alt godt. 
Lissie: Indslaget med Tina Turner var alle tiders. 
Kæmpe ros til bestyrelsen og hjælpere for en dejlig fest. 
Palle: Vi håber ikke det bliver så stor en fest igen, fremmødet skyldtes 
nok at det var ”gratis” Palle: Vi skal have en ny deklaration. Vi har ikke 
fået flere forslag fra medlemmer. Vi vil gå i gang 
med at samle guldkorn fra andre områder, samt vi har det klart vi skal 
bruge overfor kommunen ifb.m. byggeri. Vi vil følge det til en hver tid 
gældende bygningsreglement. 
Der kommer nye regler for at bo i sommerhus, da der er et politisk flertal 
herfor. Vi har fået oplyst at disse vil være gældende fra 2017 når de ved-
tages i folketinget. Pensionister og efterlønner skal kun have ejet huset i 
et år, samtidig bliver sæsonen forlænget med en md.  
I forbindelse med Tudeådal projektet, får vi vores egen pumpestation og 
vi har fået udarbejdet et sæt regler herom i samarbejde med statsautori-
seret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, der går på at det er den til 
en hver tid valgte lokalbestyrelse der har ansvaret herfor. Når kommunen 
og FU har godkendt reglerne for pumpelaget, vil de være gældende   
Vi skal have nyt digelag for det resterende Tjokholmdige, der er et havdi-
ge, det skal vi samarbejde med kommunen og vores naboer om og vi 
skal have vores grundforbedringskonsulent ind over samt FU og have 
den fornødne juridiske hjælp da det er matrikulær sag. 
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Der skal vælges en bestyrelse til det nye digelag, her vil vi kræve opti-
malt indflydelse i bestyrelsen.  
Vedtægter: Vi har fået et nyt vedtægtsudvalg bestående af 6 personer, 
FU 3 personer samt 2 fra lokalstyrelserne hvor jeg er den ene, samt Car-
sten Volden fra administrationsfirmaet Sjeldani. Der er sendt en skrivelse 
ud med spørgsmål til samtlige lokalbestyrelser der skal formidle den vi-
dere til deres medlemmer, der ligger et eksemplar på bordene og vi skal 
indsende vores svar til hovedkonteret senest 1. september i år.  
Vi vil gå ud fra de ændringer der er lavet i forvejen som vi har godkendt 
på sidste generalforsamling. Det vil vi arbejde vider med. 
Herefter var der en debat omkring nye vedtægter samt proceduren des-
angående. 
 
1. Hvad er væsentligt for dig i de nye vedtægter. 
Ruth: Vi skal være enige om teksten i de nye vedtægter, de skal være 
klare så de kan forstås af alle. 
2. Hvordan syntes du strukturen skal se ud. 
Vi mener der skal været et formandskab i stedet for FU og vi kan få et 
administrationsselskab i stedet for en forretningsfører. 
Medlem; hvordan kan det lade sig gøre at finde ud af hvem der skal be-
stemme hvad. 
Palle: Det skal fremgå helt klart af vedtægterne. Vi vil have en form for 
selvstyre i afdelingen. I dag bestemmer vi meget selv om det ikke nød-
vendigvis er vores job. 
Administrationsselskabet vil ikke være politisk og skal samarbejde med 
hovedbestyrelsen og formands skabet, bestående af en formand og 
næstformand valgt på kongressen. 
Yvonne: Det ville være en god ide hvis vi havde et eksemplar af de ved-
tægter der var oppe på sidste kongres. 
Palle: Man kan få det udleveret efter mødet, men i har modtaget dem 
ifb.m. Generalforsamlingen samt i har fået dem pr. mail  
Jess: Forretningsføreren, jeg syntes vi skal tale om hvad der sket på kon-
gressen.  
Forretningsføreren blev ved med at tale til mig da jeg havde ordet, så jeg 
bad ham holde kæft og derfor blev jeg frataget ordet. Jeg syntes vi skal 
vide hvad det koster at have ham.  
 
 Palle, Dræn: Vi er bekendt med at 2 parceller har henvendt sig til hoved-
kontoret for at få deres sag behandlet, det er vi helt enige i og takker for 
det tilsendte billedmateriale, det fremmer vores argumentation for at skaf-
fe penge fra OFs drænfond.  Målsætningen er at dræne vores område så  
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hurtigt som muligt, vi kæmper nu med ekstrem regn ”skybrud” grundet klimaæn-
dringerne. Alle skal have samme brugsværdi af deres parceller. Der har for flere 
år siden, været et firma ORBICON og undersøge drænforholdene i alle afdelin-
ger, ud fra dette bevilligede man tilskuddet 
 Et medlem oplyste at hun havde af omveje fået at vide at der var 450.000 kr. i 
Ofs drænpulje. Palle oplyste, at i henvisning til de aftaler der var indgået i OF, 
dræner man ikke enkelte parceller fra den pulje. Vi skal have oplyst om der er 
afdelinger der har fået tilskud til enkelte parceller så vil vi også søge om tilskud til 
dræning af enkelte parceller. Mange af de dræn vi har, er gamle. Vi har 4 steder 
hvor medlemmer har fået tilladelse til en brønd og selv pumper ud til grøften. Vi 
vil have ordningen klar med HB om regler for dræning af enkelte parceller, det 
sker forhåbentlig på næste HB møde. 
Vi har fået renset alle vore grøfter sidste år og de bliver renset igen i år..  
Anne: De sekundære grøfter vil blive gravet efter sommerferien, maskinen er 
lejet af Grønvækst.  
Medlem: kan vi få besked når de går i gang. 
Anne: det kan vi ikke overkomme. I kan altid henvende jer i bestyrelsen om søn-
dagen. 
Yvonne: Det er et sommerhusområde vi har og ikke et parcelhuskvarter. Det er 
jo et vådt område og har altid vådt, men det er blevet værre de sidste år grundet 
klimaet. 
Anne: Jeg har selv meget vand på parcellen. Vi har alle sammen de samme pro-
blemer. 
Rene: Man kan rense de dræn der er. Der er ikke renset dræn på Tornsanger-
lunden, det bør gøres. 
Palle: Vi gør det måske ikke godt nok. Det kan tænkes at vi fremover skal rense 
grøfterne to gange om året. Vi skal have målt nogle dræn ud og evt. lægge dem i 
faste rør. Fremover skal vi måske også have noget mere dræn på Gøgemarken. 
På førstkommende HB møde vil det blive taget op med dræn så vi alle kan have 
de samme vilkår. 
Yvonne. I har gjort det godt i bestyrelsen. Jeg håber i kan blive ved. 
Palle: Det bliver jo nok et problem, den måde vi køre det på vil være slut med 
den nuværende bestyrelse. Det er svært at få nye ind. 
Vi syntes det er kedeligt at vi ikke kan få nogle forældre til at deltage i legeplads, 
vi har prøvet tre gange uden der er nogle der har meldt sig. 
Anne: Man kan spørge de enkelte om de vil hjælpe. De siger at der er mange der 
køber sommerhus her pga. legepladsen. 
Joan: Det vi mangler er et udvalg der kan komme med ideer o.s.v. 
Jess: Jeg syntes det er blevet bedre med dræn. Søerne er blevet rigtig flotte ef-
ter de blev renoveret. 
Palle: Vi vil gerne have feedback på de spørgsmål der stilles i forbindelse med 
de nye vedtægter. Tak for i dag. 
 
PBV Joan Fischer  
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 

 
Klubhus:              of-frolunde@mail.dk  

Formand:        Palle Orth     palle.of.frolunde@gmail.com  

Næstformand og sekretær:  Joan Fischer    joan.of.frolunde@gmail.com  

Kasserer:        Anne Jørgensen   anne.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:    Søren Backs     soren.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:    Helmer Christensen   helmer.of.frolunde@gmail.com  

1. suppleant        Jan Finn Mikkelsen   janfinn.of.frolunde@gmail.com 

2.Suppleant:       Marianne H. Petersen marianne.of.frolunde@gmail.com 

                   

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:      Adresse:  

    
Anne Mai Jensen     Hanegalet 6 

Berit Pia Nyborg, Søren Henrik T. Nyborg Gøgemarken 16 
Mai-Britt Nissen og Ulrik Aabo Frandsen Andevig 16 

 

 
 

HUSK EN NY NABO ER EN GOD VEN DU IKKE KENDER! 

 
PS. Hvis du/I ikke har en velkomstmappe, kan I henvende jer til et 

bestyrelsesmedlem eller møde op i klubhuset søndage ml. 10-11. 
Bestyrelsen  

Der er under sommerfesten fundet følgende: 
 
Et armbånd 
 
Kan afhentes i klubhuset søndage ml. 10 og 11 
Eller henvend dig til et bestyrelses medlem. 

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
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Telefon: 58 38 00 08    Mail: conny@jacola.dk 

Hjemmeside:  www.taarnborgforsamlingshus.dk 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

   

 
Lørdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 
(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 13.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 
Petanque banen 

Fra kl. 10.00 

 
 

Mandage 

Vi spiller fra 2. maj til 24. august 
Dette er en hyggeaftens spil for alle 
Vi skiftes til at tage kage med!  
Medbring selv kaffe og tallerken. 

Alle kan deltage, hold dig ikke tilbage 

Petanque banen 
Fra kl. 18.30 

 
   27. august 

Vin turneringer  

hver den sidste lørdag i måneden,  
(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

24. sept. 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

19. nov. 
Julefrokost i Petanque klubben 

(kun for medlemmer) Klubhuset kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2016 
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Juni turneringen. 

19 medlemmer mødte op til måne-

dens dyst, og der blev igen spillet 

nogle rigtig god og spændende 

kampe, og vejret var igen med os. 

Og der blev også fundet følgende 

vindere: 
 

1. Kai B. 2. Kaj A.  3. Søren  
Stort tillykke til vinderne 

 

Juli Turneringen 

 

22 medlemmer mødte op i  

regnvejr. Men da vi skulle spille, 

klarede det op som sædvanlig, og 

senere blev det så varmt, at vi 

måtte ”smide tøjet” . 

Det var nogle meget tætte kampe 

og mange af kampene blev næsten 

lige, men vi fik nogle vindere til 

sidst og det blev: 

 

1. Nils Bang  2. Palle Orth  3. Anders Jørgensen 
Stort tillykke til vinderne 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1.oktober til 1.april 
 

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk 

 
————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
Telefon: 3313 5870  Fax: 3313 5871 

Mail: of@of-fritid.dk  
Kontortid:  

Mandag kl. 10-18 og Torsdag kl 10-16 
Samt efter aftale tirsdag-onsdag 

————————————————————— 

Diverse service numre: 

  

Renovation    56 25 05 76 
SK forsyning:  58 36 25 00   

Rottebekæmpelse:  58 57 54 30 
Lægevagten:   70 15 07 00 

Skadestue:   70 15 07 08  
Akut tandpine  29 60 01 11 

Psykisk sygdom  58 55 93 03 

Slagelse kommune: 58 57 36 00  
Skorstensfejer  58 52 00 85 

  Mobil:  21 77 32 52 
——————————————————— 

 

Her til højre er der 
en rigtig god App 

til mobilen. Her 
finder du alt til 

brug for hjælp i 

akutte tilfælde. 
Du skal blot scan-

ne denne QR kode 
så kommer du di-

rekte til app’en 

 

Kavo genbrugspladser: 
 

Vemmelev Genbrugsplads 
 

Industrikrogen 2 
4241 Vemmelev 
Tlf. 58 38 24 25 

 
Tirsdag—onsdag 09.00  -  16.00 
Torsdag:  09.00  -  18.00 
Fredag –søndag: 09.00  -  16.00 
 
Mandag Lukket 
 
__________________________________ 

 

Korsør Genbrugsplads: 
 
Møllevangen 62 
4220 Korsør 
Tlf. 58 35 08 25 
 
Mandag—søndag 09.00  -  17.00 
 
 
Oplysning vedr. renovation: 
http://slagelse.renoweb.dk/
anmeldafvigelse.aspx 
 
 
———————————————————————— 

HUSK Sækkemærke! 
Hvis du har brug for ekstra sæk til  
restaffald, kan du købe sækkemærker  
til kr. 37.50, kan købes på genbrugspladser  
Sæt mærket på posen og sæt posen ved 
siden af din skraldespand 
 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 


