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 Forkortet referat fra Generalforsamling d. 29. marts 2015 i Tårnborg For-

samlingshus 

Hele referatet kan ses på vores hjemmeside; www.of-frolunde.dk 

Antal fremmødte: 113. Antal stemmeberettigede: 68 parceller. 

Formanden takkede på bestyrelsens vegne for det store fremmøde.  

Dirigenten Bent Carlsen, meddeler at generalforsamlingen er varslet rettidigt, 

formalia er overholdt og dagsorden med forslag er godkendt. 

Beretning: OF og lokalforeningen Frølunde er 49 år i år og næste år har vi 50 

års jubilæum. De seneste år har vi alle været med at opspare i en jubilæumsfond 

i alt med 400 kr. pr. parcel, og dem får vi udbetalt i 2016 til brug ved en stor ju-

bilæumsfest. Vi er 350 parceller heraf 44 helårsbeboere + en masse bier og 4 

bistader. Der er ca. 200, der er tilmeldt mail. Opfordring! Oplys jeres mail til os, 

så vi kan spare den dyre sneglepost. Vores veje er ikke forberedt til den tunge 

trafik, vi har af bl.a. renovations- og tank tømnings biler. Vejkasserne er for sva-

ge, men vi får lagt stabil ud i svingene, hvor de store biler skærer hjørnerne, og 

håber det hjælper på det. Vi er stolte over, at Lokalkontingentet ikke er steget i 8 

år, og det fastholdes også i år. Klimaforandringerne gør, at vi får stadigt større 

nedbørsmængder på kortere tid og dermed mere vand på parcellerne. På vores 

hjemmeside; www.of-frolunde.dk, kan I se forslag over hvilke tiltag i kan bruge 

for at komme hurtigere af med vandet.  Vi er for tiden i forhandling med kom-

munen vedr. Tjokholmdiget, der er et havdige. Der skal besluttes, hvad der skal 

ske med diget, og hvor der skal opstilles pumper i forb. med Tude Å-dals projek-

tet. Læs mere om Tude Å-dals projektet på vores hjemmeside. Kort fortalt øn-

skes Tude Ådal bragt tilbage til, hvad det var i Vikingetiden, samt den skal fun-

gere som rensningsanlæg for overskuds gødning fra landbruget, inde det løber ud 

i Storebælt. Vi har påvist, at vi har mindre forurening, end hvad de offentlige 

kloaksystemer sender ud, ved vore 2 udløb til Tude Å. Bestyrelsen har skrevet 

vores opfattelse om kloakering til samtlige politiske partier, så alle har fået sam-

me orientering, hvor vi fastholder, at vi stadigvæk ikke ønsker kloakering, samt 

at vi ikke skal stilles dårligere økonomisk end andre borgere ved en evt. kloake-

ring. Kommunen er pligtig til at indbyde alle områder til høring før de endelige 

beslutninger træffes.  Mødet forventes i efteråret 2015. Der strammes op på byg-

getilladelser hvor vi skal efterleve BR10 (bygningsreglementet 2010).  
Syn ved salg er for de nye ejeres skyld, så sørg for at få lovliggjort byggerier, 

som endnu ikke er anmeldt eller godkendt på kommunen. Kontoret hjælper ger-

ne med at få tingene på plads til kommunen, da alt skal ind rapporteres på inter-

nettet.  

 Hele beretningen blev enstemmigt godkendt. 
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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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Forkortet beretning fra hovedbestyrelsen. Den nyvalgte formand John Stef-

fensen meddelte efter ca. ½ år, at han ikke havde hovedbestyrelsens  

opbakning – og det havde han heller ikke – og derfor ønskede at trække sig. Der 

blev derfor nedsat et forretningsministerium bestående af Inge Ejersted og René 

Birch. Hovedbestyrelsen rykkede sammen til et nyt og styrket samarbejde med 

FU. Vi har 2 repræsentanter (Mogens Jakobsen og P.O.) i de 2 nedsatte ved-

tægtsudvalg. Vedtægterne skal gøres væsentligt mere tidssvarende, og vi tror på 

at det skal lykkes. Lokalt består vores vedtægtsudvalg af 6 personer. Vi går 

stærkt ind for selvstyre under ansvar på demokratisk vis. Kommentarer og svar 

kan ses på hjemmesiden. Hele beretningen blev enstemmigt vedtaget 

 

Årsregnskab 2014 

Kasserer Anne Jørgensen gennemgik regnskabet. Note 1: Renterne er større end 

beregnet grundet større afkast fra depotet i OF end beregnet, Post vedligeholdel-

se af dræn indeholder også oprensning af søerne, men bliver først afregnet i 

2015. Overskuddet skyldes bl.a. at der ikke er renoveret på legepladsen, da der 

kommer en ny op i uge 16. Årets overskud 234.705 kr. 

Årsregnskabet til enstemmigt vedtaget. 

 

Budget til orientering 

Gennemgang af budget 2015 af Anne Jørgensen. Engsnarreskellet drænes med 

tilskud fra OF. Ny legeplads 150.000 kr., da den skal bygges af godkendte  

materialer. 

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

Indkomne forslag 

Forslag om tilladelse til at have campingvogn på parcellen ud over bestemmel-

serne i deklarationen og ordensbestemmelserne. Blev forkastet (43 i mod-18 for 

og 4 blanke stemmer). 

 

Valg til bestyrelsen 

Kasserer Anne Jørgensen, genvalgt 

2 bestyrelsesmedlemmer, Søren Backs og Helmer Christensen, genvalgt 

Suppleant for 2 år: Jan Mikkelsen Munkelukket 6, nyvalgt 

Bilagskontrollant nr. 2, ny post: Carsten Hansen, Korsnæbbet 7, nyvalgt 

 

Lokalbestyrelsen; Fællesskab med mening. 
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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 – Flishugning 

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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Sommerens Arrangementer. 
Vi starter med Sankt Hans den 20. juni på bålpladsen kl. 18, bålet tæn-

des kl. 21.00 der er mulighed for køb af drikke varer til medbragt mad. 

 

Bankospil: torsdag den 9. juli kl. 18,30 i teltet. 

Ligesom sidste år vil det være med gevinster fra vores sponsorer. 

Sommerfesten er lørdag den 11. juli. 

Om formiddagen starter vi med gratis morgenbord kl. 09.00  

Efter morgenmaden er der kræmmere på pladsen som sælger alverdens 

ting. Du kan også gå i Tombolaen og vinde fine præmier. Du kan købe 

pandekager og ristede pølser, og der sælges øl og vand til fornuftige  

priser 

 

kl. 11. vil Henning Nielsen kendt 

fra Danmark har talent 2015 kom-

me på scenen og underholder. 

Den sønderjyske tryllekunstner 

Henning Nielsen tog dommerpa-

nelet og hele familien Danmark 

med storm, da han opnåede en flot 

3. plads i ”Danmark har Talent 

”på TV2. Her beviste Henning 

Nielsen, at han både er den fødte 

tryllekunstner og entertainer  

Henning Nielsen er, som de fleste 

nok har gættet, langt fra en novice, hvad angår trylleri og underholdning. 

Den hurtigt snakkende sønderjyde har optrådt i over 20 år - både i Dan-

mark og i udlandet til både store og små events. 

 

Aftenfesten: 

Musikken til maden leveres af Kim Visti, som også spillede sidste år. 

Efter maden spiller Dardanelle and the far out boys. Samme band som 

sidste år. 

Der vil komme yderligere oplysninger i næste blad. 

MVH 

festudvalget 
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”Vores Bier” 
 
I skrivende stund skulle der havde stået 8 
bistader ved Svenskerenden, men vores  
bimand Jørgen, Har fortalt, at pga. af  
manglende varme, har de nye bi familier ikke 
udviklet sig så meget, så de er ikke er klar til at blive udsat endnu, så 
vi må lige vente lidt endnu. 
Vi glæder os til efteråret når vi skal købe den gode honning. 
 

Tak! til alle jer der vil bevare bierne, ved at undlade at bruge 
sprøjtegift 

Heksemager. 
Vi mangler en frivillig som gerne vil  

lave en heks vi kan brænde af på årets 

Sankt Hans bål. Der er ingen krav til 

udførelsen, men den skal være så stor 

at den tydeligt kan ses på bålet. 

Den skal være færdig:  

    lørdag d. 20. juni,  

og anbringes på bålet omkring kl. 15. 

Har du lyst til at lave en heks, kan du henvende dig til : 

 

Anne Jørgensen, Vendehalsen 4,  tlf. 51 81 19 66. 
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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 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!! 

INDVIELSE AF NY LEGEPLADS 
Med lidt forsinkelse er den nye  

legeplads nu sat op. 

Vi håber, at alle får glæde af den 

og vil passe godt på den. 

Vi vil gerne fejre den nye  

legeplads, med en hyggedag for 

børnene og deres forældre/

bedsteforældre. 

Bestyrelsen holder en ”officiel” 

åbningsdag af legepladsen  

 

den 31-05-2015 kl.11.00. 
 

Der vil være pølsehorn, popcorn, sodavand og øl. 

Vi håber i har lyst til at have en hyggelig dag sammen med os. 

 

Fællesskab med mening. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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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:       Jan Sitting Profft    jan.of.frolunde@gmail.com  

                   

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:      Adresse:  

Chalina Liv Nathalie Seciola   Rørhønesmøgen 1 
Kate Gottlieb Kristensen  

og Torben M. Kristensen    Lyrekrogen 21 
Vagn Pedersen & Laila Humlemand  Rørsangerkæret 1 

Heidi Snefeldt Jørgensen    Hønsestien 8 

Claus Henrik Nielsen    Rylegangen 2 
Anita Bøje Jacobsen &  

Lykke Susie Lindstedt Bernskov   Svanedammen 30 
Jan Finn Mikkelsen     Munkelukket 6 

Lisbeth Nymand Pedersen -Jaroslav Broz Lyrekrogen 24 

Dorthe Adrian Johnbeck    Rylegangen 1 
 

 

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  

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


14 

 

 

 

Alt Malerarbejde  
udføres 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

31. maj Åbning af ny legeplads 
Legepladsen  

kl. 11.00 

20. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

9. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

11. juli  

Sommerfest formiddag 

m/morgenmad, Kræmmere, 
Tombola, Pandekager, Ristede 

pølser 

fra kl.  

 

09.00 - 13.00 

11. juli 

Sommerfest Aften 

Spisning, Musik, underhold-
ning, salg af lodsedler 

Drikkevarer til fornuftige  
priser 
 

I teltet Fra  

 

kl. 18.00  - 01.00 

12. juli  Sommermøde  I Teltet kl.11.00 



16 

 

 

 

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. 10.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
 
Mandage 

Vi spiller fra 4. 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 

30. maj 
27. juni 
25. juli 
29.august 

Vin turneringer  

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 

21. nov. 
Julefrokost i Petanque klubben 

(kun for medlemmer) 
Klubhuset kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2015 
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Nu er sæsonen skudt i gang og vi havde vores 

første vinturnering  

Den 25. april var det som sædvanlig ”Frølunde 

vejr” og der blev spillet gode kampe, der var 

også 2 der fik et æg” 

 

Vinderne blev fundet og det blev: 

 

1. Hans-Erik Pedersen,  2. Kaj A.    3. Anders Jørgensen 

 

Tillykke til vinderne 

 

2. maj havde vi store arbejdsdag på banen 

og der var 17 arbejdsomme medlemmer der 

mødte op.  

Klubben havde fået et tilskud fra OF besty-

relsen til hjælp til opførelse af rækværk og 

til skraldestativerne En stor tak skal der lyde 

fra klubben. . Både på Banen og omkring ba-

nen er alt ukrudtet fjernet, et flot stykke 

arbejde der er gjort  

Nu syntes vi, det er blevet rigtig fint . 

En stor tak skal der lyde til alle, for det  

store arbejde der er blevet gjort . 

Så nu er banen klar til årets turneringer 

 

Husk! hvis du ønsker, at være medlem af Petanque klubben ”De Skøre kug-

ler”, kan du henvende dig til et bestyrelses medlem, og indbetale 100,- kr. 

så kan du spille med i alle turneringer, og være med i det hyggelige  

Fællesskab. Glæder os til at se dig på banen. 

NB! Se vores hjemmeside www.of.frolunde.dk og få den sidste information 

 

Venlig Hilsen, Formand Kaj Agerskov 
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Har du også langsom internet? 
 

Vi er mange i området der har dårlig eller  

meget dårlig internet, men hvor mange der er 

ved vi ikke. 

Derfor vil vi gerne spørge jer alle sammen,  

 

I klubhuset lægger vi en seddel hvor du kan 

skrive dig på hvis du oplever dårlig internet. 

Vi skulle gerne have så mange som muligt så vi kan danne os et billede af  

problemet, så er der måske en mulighed for at vi kan lægge pres på TDC, da det 

er deres kabler der ligger i jorden. 

 

Håber at så mange som muligt melder sig i klubhuset om søndagen fra kl. 10.00 
 

Anne Jørgensen; Jørn Frederiksen,  

Bogfinkestrædet 11, har oprettet en  

facebook gruppe, der hedder: 

 

 Frølunde Fed, Korsør.  

 

Gruppen efterlyser gode historier og billeder 

fra ”Gamle dage”. Det er en lukket gruppe, hvor man inviteres ind som 

medlem. Jørn er koordinator, så kontakt evt. ham, hvis du har lyst at del-

tage. 

 

Denne gruppe var ikke tænkt som en debat forum, men et forum for  

historie, HISTORIEN OM FRØLUNDEFED -og om de pionerer som 

kom der på Feddet, med telt og primus hund/ kat og unger engang 1966 

og byggede hus af sildekasser, eller hvad man nu kunne finde, og som  

boede der for sommeren dengang og måske i dag, endnu nyder  

Sommeren. Denne historie om FEDDET og om os som er. og dem der 

var og endnu er på FEDDET, skulle gerne skrives inden til vort jubilæum 

i 2016, gå i albummet find et billede bryg en historie, lad os høre  

DIN/ JERES historie om den tid der var engang på FRØLUNDE FED. 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
Telefon: 58 38 29 29  
(telefon svareren bliver aflyttet ofte) 
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  

  
——————————————————— 

 

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 ko-
de så kommer du 

direkte 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 
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