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Forside billede: 

 
Nu er vores 

”Aktivitetshus” en realitet, 
og det bliver opført i løbet 

af året. 
På billedet kan man se 

placeringen. 
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Hermed et forkortet referat fra vores generalforsamling d. 26.03 2017 
med kommentarer. Hele referatet samt ny deklaration og ordensregler er 
på hjemmesiden www.of-frolunde.dk. Samt i altid kan hente et skriftligt 
eksemplar i klubhuset om søndagen i åbningstiden fra kl. 10 - 11. Tak til 
de 118 medlemmer, heraf 77 stemmeberettiget der var fremmødt og tak 
til dirigenten der styrede den til tider livlige debat. Husk fremover at til-
melde jer der ønsker mad på dagen, til næste år "ingen tilmelding, ingen 
mad". 
 
Vi har fået fjernet 2 huse og grundene er tilbageleveret til OF, vi har såle-
des 7 ledige grunde og en mere på vej.  
Husk at se efter om der er noget der stopper gennemløbet i jeres grøft og 
fjern det hvis det er tilfældet. Hold alt beplantning min. 1,5 m fra midt af 
grøft, så vi kan få en gravemaskine igennem når det skønnes nødven-
digt.  
Parkeringsplads: Der vil blive anlagt en stor P. plads på hjørnet af 
Sandløbernæsset og Gøgemarken, ind mod boldbanen, til brug for samt-
lige medlemmers gæster og ifb.m "brug af Aktivitetshuset" Andre egnede 
P. pladser vil blive afmærket. Der vil blive opsat orienteringsskilte på ind-
faldsvejene, med her har vi nabohjælp. Tilmeld jer denne ordning, det 
hindrer tyveri.: 

Link til Nabohjælp:   https://nabohjælp.dk/ 
 

Vi arbejder stadig aktivt på at få politisk medhold i at vi bliver fjernet fra 
den kommende 4 årig (2018 - 2022) kommunale kloakplan, da vi bevise-
ligt ikke forurener.  
Tude Ådals projektet påregnes at igangsættes i 2018. Vi skal med ind 
over når vores pumpestation skal opføres, vores forslag til vedtægter er 
til godkendelse hos kommunen.  
Vedtægter Der forhandles stadig vedr. vedtægter samt bestemmelser 
over det gl. Tjokholmdiget der er et Kystdige. 
Der køres stadig for stærkt på vores veje. Er det gengangere så giv os 
en afskrift af Nr. pladen og hvis ser hvor den lander, læg det i postkassen 
ved klubhuset eller send en mail. I forbliver anonyme og vi henvender os 
til fartsynderne på medlemmernes vegne og især børnene. 
Den skrevne og mundtlige beretning; blev godkendt enstemmigt, tak for 
det.  
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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 

Få et tilbud på  
afrensning og evt. 
imprægnering af 

dine fliser  
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Årsrapporten for 2016 blev gennemgået og kasserer Anne svarede på 
spørgsmål og årsrapporten blev enstemmigt vedtaget. 
Budgettet for 2017; Bestyrelsen havde besluttet at tage budgettet for 
2017 til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag; skal der afholdes ekstraordinær kongres. Vi går ind for nye tids-
svarende vedtægter for hovedforeningen og er klar med vores mening. 
Hvis hovedbestyrelsen eller Forretningsudvalget fastholder der skal være 
en ekstraordinær kongres d. 04.11 2017. Er det tilfældet bliver der indkal-
de til orienterings møder, samt vi skal have en ekstraordinær generalfor-
samling og gennemgå vedtægtsændringerne samt valgt delegerede (14 
stk.) . Forholdet til FU og hovedkontoret har ændret sig betydeligt, til det 
bedre, efter forretningsfører er blevet opsagt. Det blev enstemmigt vedta-
get at anbefale afholdelse af ekstraordinær kongres. 
Forslag ny deklaration; Bestyrelsen havde udarbejdet et oplæg til ny 
tidssvarende deklaration. Efter en god konstruktiv debat blev de  
foreslåede ændringer indført. Havde bestyrelsen modtaget ændringsfor-
slagene umiddelbart efter indkaldelsen til generalforsamlingen, havde vi 
indarbejdet de tilføjelser og ændringsforslag vi kunne stå indenfor og 
havde derved sparret en del tid. Afstemningen med forsamlingens  
ændringer blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag nye ordensbestemmelser; Dette medførte en stor debat. Der 
blev stemt om enkelte punkter med foreslået ændringer. Der blev bla. 
vedtaget nye tider for støjende maskiner, samt ret til hønsehold under 
kontrollerede former. Det samlede forslag til nye ordensbestemmelser 
blev vedtaget med stemmerne 44 for og 11 imod. 
Forslag til opførelse af et Aktivitetshus; Tak til forslagsstillerne samt 
de der har været med for at projektet er kommet til så langt. Bestyrelsen 
oplyste om den fine lånemulighed vi havde fået af OF's hovedbestyrelse. 
Betalingen pr. parcel vil være kr. 85 pr. kvartal, med start i 3. kvartal, 
samt vi havde indhentet 2 tilbud, hvor vi tog det billigste. Tegningerne og 
ansøgning om byggetilladelse ligger nu hos kommunen, huset ønskes 
placeret som i ser på forsiden, ca. 21 meter til nærmeste nabo, fra gavl af 
huset. Vi påregner at huset skal stå færdigt inden årsskiftet. Når vi kom-
mer længere frem i processen vil vi indkalde alle dem der er kommet 
med forslag til brug af huset. Bestyrelsen vil udarbejde et sæt ordensreg-
ler for brugen af huset. Det er til en hver tid den valgte lokalbestyrelses 
opgave at sørge for at brugen ikke er til gene for nærmeste naboer. Efter 
en del debat, blev der stemt om forslaget: 47 for og 14 imod. 
Valg; alle blev genvalgt uden modkandidater. 
Tak for en god generalforsamling 

Fællesskab med mening               Lokalbestyrelsen 
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Det Kommende   ”Aktivitetshus” 
 

Nu er det en realitet, at huset skal opføres. Tegningerne er 
sendt til godkendelse hos kommunen, vi afventer svar inden 
14 dage.  
Gravearbejdet starter op i uge 25. Vi får stadig henvendelser 
fra medlemmer om brug af huset.  Det sidste er en der vil  
undervise i kortspillet L'hombre og Økologisk /permahave er  
også på tale. Vi er ikke i tvivl om at huset bliver til gavn for al-
le. Så har i flere ideer så kom med dem. 

Bestyrelsen 
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NB! Husk nye tider vedr. græsslåning og andet 

 
Ordensbestemmelserne §9 i deklarationen 

 

 Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende  
 motordrevne maskiner, er kun tilladt: 
 
 På hverdage mellem: kl. 07.00 - 19.00 
 På lørdage:   kl. 09.00 - 16.00 
 På søn- og Helligdage: kl. 09.00 - 13.00 

Loppeboder til sommerfestdag 
 

Hvis du/I er interesseret i at have en salgsbod på pladsen 
på  

sommerfestdagen d. 15. juli 2017 kl. 9-14 
Skal I henvende jer til bestyrelsen og reservere en plads 

I kan henvende jer i klubhuset på søndage ml. 10.11 
Eller på mail til:  joan.of.frolunde@gmail.com 

Eller:    of-frolunde@mail.dk 
 

I kan sælge alt fra nips til møbler  og havenisser,  
dog ikke levende dyr. 

 
Det koster 50 kr. at have en 

bod (2m) og I skal selv  

opstille og afrydde jeres bod 
 

Festudvalget 
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Efterlysning! 
Det hårdtarbejdende festudvalg,  
efterlyser hjælpere til sommerfest. 
 
Hjælpen kan være: 
 
Torsdag: 
Opsætning af borde og stole til Bankospil  
 
Fredag: Borddækning  
 
Lørdag: Klargøring af morgenbord. 
 
Lørdag aften: Hjælp i baren (evt. 1 time eller 2.) 
 
Søndag Oprydning efter festen. 
 
Så har du et par timer, 1 dag eller 2, så vil vi meget gerne høre fra dig 
 
Henvendelse til:   Bente Orth tlf. 50 58 00 19 
    Anne tlf.: 51 81 19 66 
    mail: anne.of.frolunde@gmail.com  

 

På Festudvalget vegne. 

NB! HUSK AT: 

Meddele os jeres: 

E-mail. adresse, telefon nr. samt  
helårsadresse hvis i ændrer på en af disse. Vi skal i 
fremtiden undgå at sende så  mange indkaldelser ud 
med brev (snegle post) det koster knap 5.000 kr. 

mailto:anne.of.frolunde@gmail.com
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Sommerens Arrangementer. 
Vi starter med Sankt Hans den  Fredag 23. juni  
på bålpladsen kl. 18, bålet tændes kl. 21.00 der er mulighed for 
køb af drikke varer til medbragt mad. 
 
Bankospil: torsdag den 13. juli kl. 18,30 i teltet. 
Ligesom sidste år vil det være med gevinster fra vores sponsorer. 
 
Sommerfesten er lørdag den 15. juli. 
Om formiddagen starter vi med gratis morgenbord kl. 09.00  
Efter morgenmaden er der kræmmere på pladsen som sælger al-
verdens 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 
På pladsen kommer der også en Hoppeborg 
kl. 10.00  - 13.00 vil Helene lave ansigtsmaling til alle de børn 
der har lyst 
 

Kl. 11.00 – 11.30 underholder Trylle Carsten  
for børn og barnlige sjæle. Derefter 
laver han ballon dyr til alle børnene 
Duer flyver op, kaniner gør et hop.  
Carstens trylleshow er i top. 

Anmeldelse: Suverænt 
Virkelig et trylleshow med en nærværende, 
børnevenlig og voksenvenlig kunstner som 
fangede både store og små med sit show! 
Fantastisk show hvor gæster på alle aldre fik 
mulighed for at deltage. Gav sig tid til sit pub-
likum og var imødekommende og gav sig ekstra tid til at lave ballon dyr og se 
kaninen efterfølgende.  

Aftenfesten: 

Musikken til maden leveres af Kim Visti,  

Efter maden spiller Dardanelle and the far out boys. Dem kender vi alle 

rigtig godt. Så du dem lige fyre den af i ”Danmark Har Talent” 

Der vil komme yderligere oplysninger i næste blad. 

MVH 

festudvalget 
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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 

SPECIALITETER 

Gratis  
Levering i hele 

SLAGELSE 

Find min spændende butik: 

 

Den ligger til venstre før 

du kører ind på Trelleborg  

Havenissens  Haveservice. 
Skattepligtig. Fører regnskab som selvstændig erhvervsdrivende. 

 Græsslåning – Flishugning 

Beskæring af buske og træer 

Brændekløvning  

 
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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Manglende Tømning af Skrald: 

Har skraldemanden ikke hentet dit affald på den 

sædvanlige ugedag, skal du henvende dig senest 

to hverdage derefter. 

Brug selvbetjening: Se nedenstående link 

Eller ring til firmaet der henter affaldet:  

RenoNorden A/S Telefon 56 25 05 50 

Mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15 

 

Elle gå ind på Slagelse hjemmeside: 

 

https://www.slagelse.dk/selvbetjening/affald-giv-os-besked-om-fejl?link=midt 

Arbejdsdag på Petanque banen 

Lørdag den 22. april havde vi arbejdsdag på Petanque banen. Der var 18  friske  
medlemmer der mødte op og der blev arbejdet godt igennem. Vi fik ordnet om-
kring banen, på banen og omkring vores overdækning, også blev vores lille skur 
slebet ned og fik malet grundmaling så det er klar til at blive malet. Det blev et 
meget fint slutresultat, og der skal lyde en stor tak fra bestyrelse for det store 
arbejde I alle lagde for dagen. 
 

https://www.slagelse.dk/selvbetjening/affald-giv-os-besked-om-fejl?link=midt
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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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:  

    NB! Fredag d. 23. juni,  
og anbringes på bålet omkring kl. 15. 

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

 

Anne Jørgensen, tlf. 51 81 19 66. 
E-mail:  anne.of.frolunde@gmail.com 

Biernes tilstand Netop nu! 
Har lige talt med Jørgen ”vores” Bi mand, 
han fortæller, at han har mistet mange 
bier i vinter, dette skyldes en virus bierne 
har pådraget sig og der er ikke noget at 
gøre ved det, det er bare synd for bi  
familierne og Jørgen!.  
I øjeblikke er der kun 3 familier (Bistader) på pladsen men i løbet af 
sommeren vil der blive sat flere op. 
 

Når foråret begynder, vågner naturen op. Det gælder også bierne. Mens bierne 
har siddet indenfor i bistadet hele vinteren har de ikke kunnet skide. De vil ikke 
skide inde i bistadet, da det kan gøre de andre bier syge. Bierne flyver ikke ud, 
når det er koldt. Men når foråret kommer og solen skinner, stiger temperaturen. 
På den første dag hvor temperaturen er omkring 10 grader varm, får bierne 
travlt!  
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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:  

    
Trine Holk Wingnall, Knud Ole Svendsen  Lyrekrogen 13 

Michael Christian Mouir Lunddahl  Andevig 12 
Benjamin Salqvist, Eva Kanstrup  Rørsangerkæret 2 

Dennis Uggerholm Schou    Engsnarreskellet 23 

Kjeld og Kristina Tyskov    Engsnarreskellet 19 
Jette Anitta Hansen    Engpiberdraget 20 

Peer Jensen  - Kirsten Engholm   Vendehalsen 7 
Jannek Hinzi Kolberg     Bekkasinvangen 17 

Niels E. Christensen-Trine Berglund  Thorshanemarken 1 

Lars Bo Hansen     Skovskadelodden 4 
Anders Nygaard     Gøgemarken 9 

Morten Emborg Hansen    Korsnæbbet 16 
 

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 

hvis du har spørgsmål vedr. foreningen.  
Bestyrelsen  
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

   

FREDAG 
23. juni  

Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

13. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

15. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, 
og diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

15. juli 
Sommerfest aften 
Med god mad, musik og sang 

og diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

16. juli Sommermøde I teltet fra kl. 11.00 



18 

 



19 

 

Haven i maj 

Nu er det maj og det gode vejr 
er på vej. Nu er det tid til at 
komme i gang med havearbej-
det og mange har været på 
planteskolen for at få inspirati-

on til haven.  

De klassiske forårsfejlkøb 
Men pas på med ikke kun at  
falde for planter, der blomstrer 
netop nu. For hvad så med 
resten af året?  
 

Dette er en klassisk fælde, da vi alle med forårets komme får lyst til 
fornyelse. I stedet vil jeg anbefale, at du enten besøger planteskolen 
på forskellige tidspunkter af året eller laver en "have"- huskeseddel, 
hvor du løbende skriver ned, hvilke planter du på sigt ønsker skal 

præsentere haven måned for måned. 

Sammensætning af staudebed 

Når du skal sammensætte et staudebed anbefaler jeg, at 
du udvælger de farver - eksempelvis med et  farvekort - som stau-
derne i din have skal være. Med farvekortene i hånden bliver det let-
tere at vælge nye stauder, der passer til dem, du allerede 
har plantet. Husk også at tage højde for hvilken jord du har i din ha-

ve, og om nye stauder kan vokse i en sådan jord. 

Tid til at plante i krukker 

Når vi kommer lidt hen i maj, hvor vi ikke risikerer nattefrost, er det 
tid at tilplante krukker og altankasser. De almindelige sommerblom-
ster som petunia, pelargonie, fuschia osv. er klassikere, men du 
kan også bruge stauder og prydgræsser. Ved at bruge stauder og 
prydgræsser får du flere virkemidler og mulighed for variation hen-
over året, da kun få stauder/græsser blomstrer hele sommeren. Der-
for bør du vælge at bruge stauder og græsser, som er dekorative, 
når de ikke blomstrer. Generelt vil vi anbefale at plante flere forskel-
lige arter i hver krukke, da det ikke gør så meget, hvis en enkelt art 
ikke trives - f.eks. på grund af koldt og regnfuldt sommervejr eller 

for meget tørke og sol. 
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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 1. maj til 28. 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 

29. april 
27. maj 
24. juni 
29. juli 

26. august 

Vin turneringer  

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

Petanque banen  
kl. 13.00 

30. sept. 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

25. nov. 
Julefrokost 

( kun for medlemmer) Kl. 13.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2017 
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Årets første turnering: 

Vikinge turnering: 

 

Blev afholdt 28. januar, 20 vikinger 

med deres ”Skjoldmøer” mødte op til 

denne herlige turnering, det var dejligt 

at se de skønne udklædte vikinger, med 

deres horn og skæg.. Der blev serveret 

Ristede pølse . 

 

Vinderne var:    1. Palle 2. Ulla 3. Carsten 

 

 

Den 25. marts spillede Vikingerne deres  

anden og afgørende turnering. Point fra 

Vinderen af den første turnering bliver lagt 

sammen med den sidste turnering for at 

finde den årlige vinder. 

Denne dag mødt der også 20 Vikinger og 

deres ”Skjoldmøer” op til turnering, det 

blev nogle ”drabelige” kampe men godt nok 

uden blod! 

Denne dag blev der serveret: 

Pulled Pork og Pulled Chicken, det var bare  

dejlig mad for Vikinger og deres ”Møer” 

Og vejret var bare fantastisk. 

Vinderne af de 2 turnering blev:  

 

1. Martin 2. Palle 3. Kaj A.  
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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 
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