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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: Burchardt Reklame, 4200 Slagelse .  Oplag: 360 eksemplarer. 

udgivelse af næste blad:  Maj 2016  

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2015 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 

Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 

2. suppleant  

Jan Sitting Profft  

Formand:  

Palle Orth 

Næstformand  og sekretær:  

Joan Fischer 

Kasserer:  

Anne Jørgensen  

1. suppleant: 

Jann Mikkelsen 

Redaktør/Webmaster 

Kaj Agerskov 

   

   

  
Forside billede: 

Skarven kom lige på 

besøg i vores sø ved 

antenne masten og 

skulle lige tørre sine 

vinger 

 

Fotograf: 

Redaktøren 
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Dette er sidste blad i denne sæson, så vi vil benytte lejligheden til at kigge 

lidt i bakspejlet, hvad skete der, og i krystalkuglen, hvad sker der frem-

over. Historisk blev vores afdeling startet i 1966 som den første i OF og 

dermed fylder vi 50 år i 2016, hvilket giver anledning til en super jubilæ-

umsfest for børn og voksne, så reserver datoen den 16. juli 2016 allerede 

nu. Festudvalget er trukket i arbejdstøjet. Som der er nævnt andet sted i 

bladet så efterlyser vi billeder samt historier fra de 50 år der er gået, såle-

des at vi får udarbejdet et 50. års jubilæumsskrift over vores dejlige for-

ening. Vi skal bemærke at vi har 6 ledige parceller, hvis i kender nogle 

der vil opføre et sommerhus i vores område. I kan se beliggenheden på 

vores hjemmeside www.of-frolunde.dk  

Vi mener at vi i år har givet området et løft i form af herlighedsværdien 

og vi prøver fortsat at få de sidste "Øjebæer" væk. Vi skal have udarbejdet 

et vedligeholdelses program for søerne inden for hegnet fremover, derfor 

har vi også henvendt os til biologerne i Slagelse kommune, for at få op-

lysning om den rette naturpleje til søerne. Vi har fået en del henvendelser 

om høje træer, fra naboen, der skygger.  Vi skal kraftigt anbefale at man 

tager hensyn til hinanden og fælder eller beskærer disse træer. Der vil bli-

ve fældet en del træer der står på vores fællesområder. Disse vil blive af-

mærket. Er der nogle der ønsker at fælde disse og kører grene væk, for at 

få brændet, skal i henvende jer til bestyrelsen nu.  

Husk nu at få lukket rigtigt for vandet inden frosten kommer. Rens græs-

slåningsmaskinen og redskaberne og en tynd gang olie skader ikke. Rens 

tagrender og nedløb efter løvfald. Sørg for at vi har din mail adresse og 

telefon nr. Der er mange helårsbeboer der har et godt øje til området når 

de går tur, så det vil være rart at vi kan henvende os til dig, hvis der er no-

get galt. 

Bestyrelsen arbejder videre med; nej til kloak, Tude Ådal projektet, diger, 

retfærdig betaling til SK vedr. spildevandsafgifter, nye vedtægter for OF, 

fornyelse af vores deklaration, samt næste års lokal budget og hovedfor-

eningens budget m.m. Derudover skal vi også vise rettidigt omhu og nu se 

os om for at finde medlemmer der vil deltage i bestyrelsesarbejde for den-

ne dejlige forening fremover. Har du lyst til dette, kan du altid henvende 

dig til bestyrelsen, med de opklarende spørgsmål m.m. der måtte være. 
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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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HONNING TIL SALG! 

Du kan henvende dig til et bestyrelses medlem 

Så er der Honning til dig. Så længe lager haves 

 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Kloak; afventer dato for nyt borgermøde for vores område. Mangler en 

bekræftelse på at vi ikke forurener, samt en evt. betalingsform. Mangler 

en samlet politisk forståelse. Foreløbig udsat til år 2022  

Tude Ådal; går nu ind i den politiske fase, hvor byrådet skal beslutte sig. 

Hvilket vil resultere i nye pumpe og digelag. 

SK. forsyning; Vi skal konstant tjekke dette kommunalt ejede selskab for 

"urent trav" vedr. vores betalinger. 

Nye vedtægter; Det går efter vores mening rigtigt godt. Der vil ligge et 

forslag klart fra HB til godkendelse på vores generalforsamling og deref-

ter på kongressen. Hvilket vil indebære at vi får det selvstyre under an-

svar, vi har kæmpet for, samt administrationen bliver bedre, så vi ikke 

skal bruge en masse tid på bøvl. 

Deklarationen; Skal ændres så den bliver nutidig. Send gerne forslag. 

Aftale med kommunen ligger klar vedr. byggeri. Vi staser på at have den 

klar til generalforsamlingen 2017. 

Budgettet; Det vil fremover skulle godkendes på vores generalforsamling 

og ikke til efterretning, hvilket vi er helt enige i. 

Tak for denne sæson og god vinter, til jer der går i hi. Vi ses igen.  

Fællesskab med mening; 

Lokalbestyrelsen. 
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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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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!! 

Indlæg. 

Vi har fået en henvendelse fra et nyt medlem, der har erhvervet sig en 

grund med hus. Men efter at have opholdt sig i huset nogle dage har 

vedkomne desværre konstateret at det er meget få der overholder fart-

grænsen på de 15 km. og finder denne "trafik- kultur" helt uacceptabel 

i vores dejlige fritidshave område. Vedkommende har absolut ikke lyst 

til personlig konfrontationer med bilister der kører for stærkt -  De er 

ofte aggressive og ubehagelige. Der for vil bestyrelsen gerne i dialog 

med fartsynderne, så hvis i kan oplyse os, om det er faste tidspunkter 

samme bil laver denne overtrædelse, eller oplyse om hvordan bilen ser 

ud, evt. registrerings nr. og i bedste fald hvor den hører til, vil vi tage 

en samtale med vedkomne, det er vi valgt til. Henvendelsen vil selvføl-

gelig være anonym, for jer der kommer med oplysningerne. 

Vi er enig i at det er værst på de lange lige vejstykker og skal gerne 

undersøge igen om hvilke tiltag vi må tage i form af fartchikaner. I den 

anden ende af fart skalaen har vi dræbersneglene som vi klipper over 

og smider ud, det må vi desværre ikke med en kommende dræberbilist 

der kan være skyld i at påkøre andre grundet dårlig udsigt. 

 

Lokalbestyrelsen 
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Jubilæum 2016 
 
Bestyrelsen vil gerne udgive et Jubilæumsskrift, når vi i 2016 skal fejre 50 års 

jubilæum 

 

Derfor efterlyser vi sjove billeder og nostalgi oplevelser, og hvis I har billeder af 

landskabet som det tog sig ud den gang, vil det også være  fantastisk. 

 

Ligger du inde med billeder, vil det være dejligt hvis du også har en  

historie knyttet til dette. 

Hvis du har billeder skal du give 

det til bestyrelsen, i en kuvert 

med navn og adresse, så du kan 

få dem tilbage, vi scanner dem 

ind og vi skal nok passe på dem.  

 

Jørn og Kaj står for udarbejdel-

sen af jubilæumsskriftet.  

 

Den skulle gerne være færdig til 

udgivelse før jubilæumsfesten 
Fodboldholdet Anno 1976 

HA,HA!  Palle er røget i 

”Tønden”  (fra omkring 1982) Her sidder Leif’s mor Rikke og barnebarnet 

Lilli. Billedet er fra 1976. Skovskadelodden 

taget mod stranden 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Velkommen til nye medlemmer. 
 

 

Navn:      Adresse:  

Carina og Michael Birch Jensen   Vendehalsen 5   

   

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  

HUSK at sætte kryds i kalenderen den 16. juli 2016  

 

 

 

 

 

Der bliver feststemning lige fra morgen til 

sen aften, med underholdning og andet 

gøgl.  

Vedr. dårlig Internet. 

 

Det er beklageligt, at der kun er 1 person som har henvendt sig til bestyrel-

sen angående dårligt internet. På den måde har vi ikke mulighed for at 

presse internet udbyderne, så vi må sige til dem der har dårligt internet,  

at I må henvende jer til jeres egne internetudbydere 
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Luk for vandet i god tid inden frosten sætter ind 
  

Vandinstallationen til og med stophanen er foreningens ejendom og 

den hæfter lokalforeningen for. Du hæfter fra stophanen og videre ind 

på grunden. d.v.s. at det er dit ansvar, at vandstanderen tømmes for 

vand inden frosten sætter ind. Hvis du har indlagt vand i huset, skal 

alle rør og vandvarmere tømmes. Tøm også toilettet og kom en sjat 

kølervæske i cisternen og vandlås. 

  
Fremgangsmåden er følgende: 
  
1.   Luk for stophanen fig. 1  Drej T nøglen højre om 
2.        a.  Er der kun selve vandstanderen på grunden skal,  

   vandhanen fig. 3 åbnes 
   

         b. Er der indlagt vand i huset holdes hanen fig. 3 lukket, Evt.  
   vandvarmer tømmes. Aftapningen sidder ved sikkerheds

   ventilen. Åben samtlige blandingsbatterier så går det stær
   kere. Luk aftapningen til beholderen. Luk samtlige haner, 
            undtaget det blandingsbatteri der ligger længst væk fig. 4 
            fra hvor dit vand kommer ind i huset. 
     
1.  Fjern messingmuffen fra fig. 2 (under muffen finder du en  

 cykelventil) Pump med en to hånds cykelpumpe (eller en  

 lille kompressor) Indtil der ikke kommer mere vand ud af  
 hanen i huset fig. 4  

  
4.          Luk for hanen i huset. Åben for hanen på standeren fig. 3 

          og pump en gang til. Lad hanen stå åben.   
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Alt Malerarbejde  
udføres 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

27 marts Generalforsamling 
Tårnborg  

Forsamlingshus 

25. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

14. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

16. juli  

JUBILÆUMSFEST dag 

m/morgenmad, Kræmmere, 
Tombola, Pandekager, Ristede 

pølser 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

16. juli 

JUBILÆUMSFEST Aften 

Spisning, Musik, underhold-
ning, salg af lodsedler 

Drikkevarer til fornuftige  
priser 
 

I teltet Fra  

 

kl. 18.00  - 01.00 

17. juli  Sommermøde  I Teltet kl.11.00 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

2. april 2016 Generalforsamling 
På banen 

 
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 31. 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 

 
 

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” aktiviter 
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29. august var der igen Vin turneringsdag 

 

Der var 22 spillende medlemmer 

der mødte op til dysten. 

Det blev igen nogle gode, spænden-

de kampe og der var megen latter 

og god hygge stemning. Alle spiller-

ne gik op i spillet med liv og sjæl 

nogle var gode andre mindre gode, 

men sådan er det jo med Petanque 

spillet, det skifter fra gang til 

gang.  

Efter en omkamp mellem Kai og 

Anders, blev  resultatet som føl-

ger: 
1. plads: Mogens Kristensen   

 
2. plads:  Kaj Bruhn               3. plads  Anders Jørgensen 

 

Stort tillykke til vinderne 

 

Næste store turnering er vores Herbert Cup samt afslutning,  

den 26 september, desværre er der ikke noget billedet og vinderne kan vi 

desværre heller ikke fortælle om, da blader udkommer i samme weekend 

som vi spiller. 

 

Så nu er sæson 2015 snart slut, men der spilles jo hele efteråret og  

vinteren igennem om onsdagene og lørdagene fra kl. 10.00, så mød endelig op 

og vær med til at spille dette fantastiske spil 

 

Vi vil gerne sige mange tak til alle i klubben for et rigtigt dejlig år i  

Petanque klubben ”De Skøre Kugler”  

På bestyrelsens vegne Formand Kaj Agerskov 
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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  

                   

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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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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