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OF-Frølunde Lokalblad 
 

Redaktør: Kaj Agerskov, Andevig 15, 4220 Korsør 
E-mail:  kaj.of.frolunde@gmail.com  

Ansvarshavende for bladet: Formanden for OF-Frølunde 
Tryk: Jannerup, 4200 Slagelse .  Oplag: 360 eksemplarer. 

udgivelse af næste blad:  august 2020 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2020 

Bestyrelses medlem 

Yvonne Bilager 
Tlf. 60 24 62 00 

Næstformand 

Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Sekretær:  

Joan Fischer 
Tlf. 21 79 72 22 

Kasserer:  

Anne Jørgensen  
Tlf. 51 81 19 66 

1. suppleant: 

Jann Mikkelsen 
Tlf. 27 50 98 99 

Redaktør/Webmaster 

Kaj Agerskov 
Tlf. 30 54 99 46 

   

   

  
”hygge i haven” 

Et rigtig godt billede af 
skønne dyr i haven . 

Tak til Lisette. 
 

Det kan være det inspire-
rer andre til at sende  

gode billeder til  
redaktøren 

 
 
 

 

2. suppleant:  

Gert Fleron Beck 
Tlf. 31 90 06 05 
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Bestyrelsen meddeler 
Nu blev det sommer og i skrivende stund er der tørke. Vores grøfter er flere ste-
der tørre. Vegetationen er sprunget ud og suger deres del af grundvandet.  
Nogle vander deres nye beplantning. Det er sidste gang det bliver betalt over 
fælleskontingentet.  
Vandmålere. Til næste år skal hver enkelt betale efter forbrug aflæst elektronisk 
på vandmåleren. Vi mangler at montere ca. 35 stk. målere og skal være færdig 
senest 1. november. Alle målere vil blive kontrolleret visuelt i år, så vi er 100% 
sikker på at vores registrering er ok. Så vi besøger din parcel til efteråret. Tjek 
din måler om den viser forbrug når du har lukket alle vandhaner. Vi har ved 
etablering af vandmålere fundet flere der har utætheder på deres anlæg efter 
måleren og i selve huset. Utætheder koster dig mange penge, så hold øje med 
måleren. Et normalt forbrug vil ligge på ca. 85 liter om dagen per person ved en 
husstand på 2 personer. 
Kloakering. Vi afventer et opklarende møde med ansatte i Miljø og Teknik  
Slagelse kommune i forbindelse med tvangskloakeringen og håber på en  
afklaring inden generalforsamlingen, så vi kan tage nogle beslutninger på et  
oplyst grundlag på generalforsamlingen. 
Herreløse katte. Vi har fået henvendelse om formodet herreløse katte der er til 
gene for nogle. Så få jeres kat registreret. Vi vil hvis problemet er stort,  
henvende os til kommunen/kattenes værn om en evt. indfangning af katte til  
efteråret. 
Trailere. Der er stort run på lån af vores trailer. Pas godt på dem. Husk at skrive 
jer på opslaget i gavlen af klubhuset og se efter at I ikke låner den hvor andre 
har skrevet sig på.  
Aktivitetshuset er igen klar til udlejning. Bestyrelsen har besluttet at der betales 
kr. 200 for ekstra af spritning indtil forholdene er normale igen. Som tidligere 
nævnt bliver beløbet 25 kr. pr person til næste år, for leje af huset. Der er  
indkøbt 3 borde-bænke sæt til brug udendørs ifb.m. leje af huset. 
Hastighed. Der køres stadig for stærkt på vores veje. Vi ser gerne at vi får  
oplyst hvilke biler det drejer sig om og evt. hvor de hører til. Vi har i flere tilfælde 
henvendt os til parcellen samt skrevet til fartsynderne og det er vores opfattelse 
at det hjælper. Vi vil opsætte tydeligere skilte på indfaldsvejene til erstatning for 
nogle af de runde 15 km skilte. 
Græsslåning. Husk at slå jeres græs og klippe vegetationen ud mod vej og sti 
så det ikke er til gene for trafikken og andre. 
Grønt Udvalg. Stor tak til ”det grønne udvalg” for deres arrangement i  
foreningen på naturens vegne. Vi håber at der er flere der vil deltage i dette  
udvalg og at der bliver afholdt nogle interessante møder i Aktivitetshuset til gavn 
for os og naturen. 
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 
 

Klubhus:              of.frolunde@gmail.com  

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

Næstformand:  Kim Sørensen:    kim.of.frolunde@gmail.com  

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

Sekretær:  Joan Fisher     joan.of.frolunde@gmail.com 

Best. medlem:     Yvonne Bilager     yvonne.of.frolunde@gmail.com 

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

2.Suppleant:        Gert Fleron Beck    gert.of.frolunde@gmail.com      

    



5 

 

På grund af COVID-19 
 
 

GRUNDET CORONAVIRUSEN, HAR  
BESTYRELSEN VALGT AT AFLYSE  

følgende ARENGEMENTER. 
 

Sankt Hans Fest 20. juni 
Banko i teltet 16. juli   
Sommerfest 18. juli 

 

Bestyrelsen håber at vi snart kommer ud på den anden side så det 

hele kan normaliseres igen. 

 

Lokalgeneralforsamlingen bliver den: 

 

 6. september i Tårnborg Forsamlingshus. Kl. 10.00 

 

Kontoret åbner hver søndag i sæsonen  

fra kl. 10.00 til 11.00  

 

 Hold afstand 
Bestyrelse i OF Frølunde 

 
Tomme Parceller. Vi har snart overdraget de sidste tomme parceller til nye  
medlemmer og salget af sommerhuse er toppet. Der står en del huse der ikke 
bliver brugt og forfalder. Vi opfordrer jer til at sælge disse så andre kan få glæde 
af  vores dejlige område, samt hus og grund bliver vedligeholdt. 
Velkomstmøder til nye medlemmer. Der vil blive afholdt et eller to  
velkomstmøder for jer nye medlemmer i Aktivitetshuset. I får en indbydelse til-
sendt med tilmelding, da vi kun kan være 50 personer ad gangen. 
Generalforsamling. Som tidligere nævnt bliver generalforsamlingen  
afholdt d. 6. september i  Tårnborg forsamlingshus. I vil få tilsendt en indkaldelse, 
med samme dagsorden som tidligere og der vil være tilmelding for dem der  
ønsker at spise. 

Rigtig god sommer 
Lokalbestyrelsen 

Fællesskab med mening. 
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Rent spildevand 

For at vi stadigvæk kan opnå rene vandprøver fra vores søer og grøfte er det 
vigtigt at vi alle overholder de regler der er for hvad vi må hælde i vores afløb. 
Vi har en del nedsivningsanlæg og filteranlæg som renser spildevandet ”på 
stedet”. Hovedparten har kugletank som tømmes efter behov af slamsugeren. 
Det køres til det kommunale rensningsanlæg og her renses det. Fælles for alt 
renset spildevand hvad enten det foregår lokalt eller på rensningsanlægget er 
at det ender til sidst samme sted -altså ude i Storebælt.  
Man må ikke hælde kemikalier i afløbet f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke 
afkalkningsmidler, klorholdige midler, sprøjtemidler og lignende. Og det er 
vigtigt at man er opmærksom på hvad rengøringsmidler og vaskepulver inde-
holder. Brug miljømærket (f.eks. svanemærket) midler, så er man sikker. Spil-
devand renses af mikroorganismer, som ikke tåler kemikalier.  
Grønt Udvalg vil -når det er muligt arrangere foredrag om emnet. Vi påtænker 
også et foredrag om kompostering. Kompostering er også en del af den sam-
lede affaldshåndtering og kompost er yderst gavnligt for kredsløbet i vores 
haver. 
En forholds ny dansk produceret rengøringsserie kan du læse mere om på 
deres hjemmeside www.ecnordic.com -den forhandles i bl.a. Brugsen og  
Bilka. 
 

Grønt Udvalg 

http://www.econordic.com/
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 Maling og 
tapetsering 

 Fuldspartling af vægge 

 Nye skillerum 

 Gulvbelægning 

 Opsætning af køkken 

 Opsætning af profillofter 

 Udskiftning /nye tagrender 

 Udskiftning/nye vinduer 

 Reparation carport/nyt skur 

 Plankeværk/Stakit 

 Facadebeklædning 

 Træfældning mindre træer 

Står du og mangler 2 sikre hænder 

til et projekt som f. eks herunder… 

Så tøv ikke med at kontakte mig. 

 
Henrik Johansen, Korsør 
Tlf. 20 46 3719 
Email:  

henrikshandyservice@outlook.dk 
 

Hjemmeside: 
www.henrikshandyservice.com 

 
CVR 35502246 



9 

 

Slagelse Kommune har nu fået sin første hundestrand, 
hvor de firbenede må løbe frit rundt såvel på stranden 
som ude i vandet. En del af Frølunde Fed Strand bliver 
som forsøg til en hundestrand, hvor ejerne ikke behøver 
at have hunden i snor. 
 
På almindelige strande skal hunde i sommerhalvåret 
holdes i snor, og de må ikke bade. 
 
Slagelse Kommune ejer grunden og har tilladt, at hunde-
ejere både må tage hunden med i vandet og lade den 
løbe uden snor. Det er dog et vilkår, at ejeren har styr på 
sin hund og til enhver tid kan  
kalde den til sig.  
 
- I første omgang er det et forsøg, som vi kører i år for at 
få nogle erfaringer, og så tager vi stilling til, om det skal 
fortsætte, når badesæsonen er ovre. Der er ikke så 
mange steder i kommunen, hvor det er muligt at lave 
hundestrande, men hvis det bliver en succes, og der er 
ønsker om det andre steder, vil vi selvfølgelig kigge posi-
tivt på det, lyder det fra formand for byrådets erhvervs- 
og teknikudvalg, Villum Christensen (LA).  

OBS! Til Børn fra 7 år til 14 år: 
 
Petanque klubben ”De Skøre Kugler”  
inviterer jer til et sommerferie  
arrangement over 4 fredage i juli  
hvor I kan prøve, at spille Petanque, og den 
sidste fredag slutter vi af med lidt sjov og  
ballade! 
Så mød op og vi kan få nogle hyggelige timer sammen. 
 
I skal bare møde op på Petanque banen for enden af Engpiberdraget  
på følgende dage i sommerferien: 
 

Fredage i Juli:         3. juli, den 10 juli, 17 juli og 24 juli 
 

Vi starter kl. 10.00 til 12.00 
 

Venlig hilsen Petanque klubben ”De skøre kugler” 
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Næsbyvej 22 
4200 Slagelse 
 

Vi udfører følgende: 
Salg og service af varmepumper. 
Salg og service af pille ovn og pille fyr. 
Samt biobrændselskedler og alternativ energi 
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Venlig Hilsen Vita Damsø 
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Slagelse kommune har besluttet, at stoppe kørslen med buslinje 438, der har 
sidste køredag lørdag d.27/6-2020. 
 
Buslinje 902, der normalt kørte fra Slagelse til Korsør St. kører nu kun fra Vem-
melev til Korsør St. Fra søndag d. 28/6 får 902 en ny ruteplan. Men efter indsi-
gelse fra OF-Frølunde,  kører den nu ad Broholmvej.  
 
Hvis man skal videre til Slagelse, skal man køre med linje 901 fra Fruegade i 
Vemmelev.  
Normalt passer de 2 busser sammen, men ved forsinkelser venter de nu ikke 
længere på hinanden. 
Hvis man skal videre til Caspar Brandts plads skifter bussen nummer fra 902 til 
901 på Korsør station. 
Køreplanerne ligger på hjemmesiden https://dinoffentligetransport.dk/ ( Din Of-
fentlige Transport) 
Hvis man ikke har adgang til internettet, kan man ringe til DOT på tlf. 70157000 
og bede om at få køreplanerne tilsendt. 
 
Som noget nyt, er der lagt plusture ind i køreplanerne. Det er flekskørsel. Første 
del af turen foregår med bus og resten af rejsen som flekstur. Tidspunkterne 
kan ses på rejseplanen.dk og skal bestilles 2 timer før flekskørsel. Prisen er 21 
kr. oven i busbilletten. Der kan være flere forskellige passagerer med i bilen. I 
den nuværende Corona tid, bestilles og betales rejsen på https://
dinoffentligetransport.dk/  . For yderligere oplysninger ring eller skriv til DOT. 

https://dinoffentligetransport.dk/
http://rejseplanen.dk/
https://dinoffentligetransport.dk/
https://dinoffentligetransport.dk/
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Vi kan kun fortælle det igen og igen!  Man må kun køre 

de 15 KM der er skiltet med. 

 

Farten kan ”dræbe” Der er kørt et 

pindsvin ihjel, Så har man også kørt for 

stærkt. 

Der er stadig enkelte medlemmer 

samt mange andre der kører alt for 

stærkt. 

 

PS!  Hvis du inviterer gæster 
eller håndværkere, så sig til dem, at 

de bare skal sætte bilen i 2. gear, og 
slippe speederen, så kører den kun 15 km i 
timen!! 
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Kontakt til Aktivitetsudvalget: 

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:       Adresse: 

Anabel D.M. Hansen     Vendehalsen 8 

Annette Glavind Olsson    Engsnarreskellet 15  

Lisbeth og Lars Aurbakken    Tornsangerlunden 8 

Thomas Lau Jensen,      Munkelukket 2 

 

Der vil blive afholdt velkomstmøde for jer nye medlemmer: 
 den 2. august kl. 10.00 i Aktivitetshuset  

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

 
Du kan altid henvende dig i klubhuset om søndagen  mellem kl. 10 og 11 

fra 10. april til 1. oktober, hvis du har spørgsmål vedr. foreningen,  
udenfor dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen  

HONNING TIL SALG! 
 

Vi har stadig en masse god Honning, som I kan købe, 
og det sælges i klubhuset om søndagen i kontor  
tiden: 
ml. 10.00 og 11.00  

 

1 GLAS HONNING………………...…..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Kontaktpersoner E-mails Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22 18 21 31 

Yvonne Bilager yvonnebilager@hotmail.com 60 24 62 00 

Bente Orth bentpr1955@gmail.com 50 58 00 19 

Gitte Madsen mcgitte@outlook.dk 29 90 15 87 

mailto:ullabang@godmail.dk
mailto:yvonnebilager@hotmail.com
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Hvornår skal du klippe hækken? 
Er det rigtigt, at du skal klippe hækken før 
sankthans? Hvornår skal du finde hækkesak-
sen, hvis du kun gider klippe den én gang, og 
er der forskel fra eksempelvis en bøgehæk til 
en tjørnehæk. Få svar her: 
 
Det har ikke nogen betydning for hækken, hvornår du klipper den, så som 
grundregel kan du klippe den, når den ser rodet ud. 

Du skal dog ikke klippe hækken senere end august, da de nye skud, den 
efterfølgende producerer, ikke når at hærde, før det bliver frostvejr, og 
så har de lettere ved at fryse. 
Hvornår er det smartest at klippe hækken? 
Hvis hækken skal være fin hele tiden 
Hvis du gerne vil have, at din hæk står rigtig fin hele tiden, skal du klippe 
den to gange i løbet af sommeren. Det er især relevant, hvis du har en 
løvfældende hæk, dvs. en hæk der taber bladene om vinteren, som fx 
liguster, tjørn, lærk og spirea. 
Et godt bud er at klippe hækken første gang i juni eller juli og så igen i 
august.  
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Så er den her: Sommerfuglejagten 
 
Er du vild med sommerfugle, kan du nævne 
navnet på de danske blåfugle i søvne eller vil 
du bare gerne lære de danske dagsommer-
fugle bedre at kende? Så har vi en god ny-
hed til dig: 
 

Sommerfuglejagten er live! 
 
Med vores nye app kan du lære Danmarks 
73 smukke dagsommerfugle at kende.  
Sommerfuglene er inddelt i enkle farvekoder, 
så du hurtigt og nemt kan kende sommerfug-
lene fra hinanden. Når du har fundet frem til hvilken sommerfugl, du har fundet, 
kan du som oprettet bruger registrere den med appen. Og husk, at der for hver 
registrering du laver nu på lørdag, går 5 kr. til at fremme biodiversiteten og de 
trængte sommerfugle på særlige naturområder omkring Skovsgaard Gods!  
 
Download appen, På IOS og Android hedder den bare sommerfuglejagten 
 
Appen Sommerfuglejagten er udviklet og drives af Danmarks største grønne 
medlemsorganisation, Danmarks Naturfredningsforening med støtte fra Aage V. 
Jensen Naturfond og en række partnere. 

Hvad er det vi ser på billedet? 
En barnecykel 
Men hvor er drengen? 
 
Han har lige stillet sin cykel og er 
Måske gået ind for at hente en  
sodavand 
Og om lidt kommer han ud igen, 
Så nu skal vi man passe på og være  
opmærksom!!! 
 
Så skal farten helt ned på max 15 KM 

et gælder selvfølgelig over hele  
vores område. HUSK DET!! 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer 

i OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

3. juli 
10. juli 
17. juli 
24. juli 

Børnepetanque 
Alle børn fra 7-14 år 

Er velkomne 

Petanquebanen 
Kl. 10.00 

 
Onsdage og 

Lørdage 

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

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

27. juni 
25. juli 
29. aug. 

Vin turnering 2020 
 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

26. sept. 
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 10.00 

14. nov. 
2020 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 

Det koster 100,- + 20 kr. til aktivitetshuset 
 Kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2020 
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13. juni Afholdt vi vores Generalforsamling.  

Det var med Corona afstand så vi overholdt forskrifterne. 

Vi var 25 medlemmer tilstede. Det var dejligt, at se jer alle sammen 

igen efter så lang tids fravær. 

Vi fik serveret kaffe og en dejlig Kage som Ulla havde bagt.  

Udpluk af afgørelserne: 

Det blev besluttet at bestyrelsen skal arbejde på at lave en over-

dækning fra den nuværende til det lille hus, der skal etableres en 

såkaldt ude køkken med vask. Og Grillerne kan står i tørvejr. 

Under valg af bestyrelse, blev formanden, næstformand og sekre-

tær og suppleant genvalgt. 

Kasser valget: her stillede Robert Nielsen op til posten han blev 

valgt. 

Bestyrelses medlem Gitte Madsen blev valgt 

Bilagskontrollant: Kim Sørensen blev valgt. 

Mange tak til de afgående bestyrelses medlemmer:  

Kaj Bruhn, Preben Gjedde og Anders Jørgensen. Mange tak for  

jeres veludførte arbejde og det gode samarbejde i bestyrelsen 

 

På Bestyrelsens vegne Kaj Agerskov 

 

  

 
Så er vi startet op med at spille petan-

que efter en lang pause på grund af 

Covid 19 

Det gik ikke lige godt for alle 

Kaj og Sven måtte modtag det første 

æg af Nils og Benedikte 
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Husk vores ordensregler. 

Der er desværre nogen der ikke lige kan huske vores regler angående 
støjende adfærd,  
Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motordrevne 
maskiner er kun tilladt:  

   På hverdage mellem   kl. 07.00 og 19.00  
   På lørdage mellem    kl. 09.00 og 16.00  
   På søn- og helligdage ml.  kl. 09.00 og 13.00  

OF Frølunde lokalbestyrelse 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1.november til 1.marts 
 

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk 

Mail adresse  of.frolunde@gmail.com  
 

————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
 
Åbningstiderne på kontoret: 
For overdragelser: 
åben mandage ml. kl. 10.00 – 18.30  
og torsdage mellem kl. 10.00-15.30 – 
Husk der skal bestilles tid til  
overdragelse. 
  

Telefonen 33 13 58 70  
er åben mandage – torsdage  

mellem kl. 10.00-14.00. 
 eller man kan sende mail på: 

 of@of-fritid.dk 
 

——————————————————— 

Diverse service numre: 
  

Renovation    58 57 38 50 
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 
 

Fjernelse af Hvepse: 

Niels Hvenegaard:   30 34 92 74 

 

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. 42.50, kan købes på genbrugspladser  
Sæt mærket på posen og sæt posen ved 
siden af din skraldespand 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:of@of-fritid.dk
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