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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2016 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 
Tlf. 22 13 93 43 

Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 
Tlf. 40 17 56 64 

2. suppleant  

Marianne H. Petersen 
22 96 96 97 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Næstformand  og 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 

   

   

  
Forside billede: 

 
Hans fra Smutten er ved 
at bygge fundament til 

det sit nye hus,  
spændende at følge 

 
Foto: Kaj Agerskov 
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Så er det sidste blad i år og hermed er der næsten gået en sæson igen. 

Husk at rense dine tagrender og nedløb efter bladfald få rengjort græsslå-

ningsmaskinen og haveredskaberne og tøjret alle løse genstande. Sørg for 

at få tappet vandet af dit anlæg. Har du en udluftningsventil så sæt en ny 

cykelventil i, de holder normalt kun et år. Skal du bruge vand om vinteren 

så isoler din vandstander. Når du forlader parcellen så husk at lukke for 

stophanen, har du problemer med at den slutter tæt, så henvend dig til be-

styrelsen. Der vil altid være vand, at hente i gavlen af "vandværks huset" 

Drosselbakken 2.  

Det er også tid til at beskære nogle buske og træer. Se altid en sag fra to 

sider, der er rigtig mange der har træer der skygger for naboen.  

Vi er i gang med at beskære buske og træer på vores fællesarealer og  

grødeskære nogle af grøfterne. De sekundære grøfter er gravet op i år med 

maskine. Hold venligst al beplantning 1,5 m. fra midt af grøft. Vi har al-

drig haft så mange vi skulle henvende os til (33 stk.) som i år. Så vær ven-

lig at beskære jeres træer og buske ud mod vej - stier og grønne områder 

gerne flere gange om året.  Sidste åbningsdag i klubhuset er d. 25. sep-

tember, men vi er at træffe pr. telefon eller mail indtil april.  

Folketinget vedtager sikkert en ændring af planloven så sæsonen bliver 

forlænget med en md, samt at man kun behøver at have ejet huset et år for 

at få helårstilladelse som efterlønner eller pensionist. Vi arbejder støt vi-

dere med forslag til en ny tidssvarende deklaration, samt vi deltager aktivt 

i vedtægtsændringerne for foreningen. Vi regner med at få vedtægterne 

for vores eget pumpelag på plads og godkendt af kommunen. En del af 

det gamle Tjokholmdiget er et Kyst dige, her skal der etableres et digelag, 

hvor vi vil prøve at få maximalt indflydelse. Derudover er der stadig en 4 

åring kloakplan ( fra 2018 - til 2022) der skal udarbejdes af kommunen 

med høringer m.m. Her kæmper vi stadig for at slippe for kloakering af 

vores område. Husk at besøge vores hjemmeside www.of-frolunde.dk.  

Tak for et godt år og på gensyn 

Fællesskab med mening 

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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Efterlysning! 
Efter den vellykket sommerfest i år, 
er det nu tid til at tænke frem til 
2017, hvor vi igen vil holde sommer-
fest i uge 28. 
Bestyrelsen og festudvalget vil ger-
ne have flere med til at være en del 
af tilrettelæggelse og hjælper. 
 
Så hvis du/I har et par timer, nogle dage du/I synes/kunne tænke at give en 
hånd med vil vi gerne høre fra jer. 
Hvis I har spørgsmål eller allerede nu ved at I kunne tænke jer at være en del af 
festen med det I mener I har tid/lyst til kan du/I henvende jer til: 
  

Anne tlf: 51811966 
Eller mail: anne.of.frolunde@gmail.com  

På Bestyrelsen vegne. 

BBR-registeret 
 
Det er ejeren der selv er ansvarlig for 
at holde informationerne opdateret i 
BBR-registeret, og det er god ide at få 
det gjort, idet mange købere kontrolle-
rer ejerforholdet i Tingbogen  
(der bl.a. trækker på informationer i 
BBR-registeret). 
 
Det er som sagt dit ansvar som ejer, 
at oplysningerne om din ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er 
korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 
kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du 
har opgivet urigtige oplysninger. 
 
De oplysninger, du har pligt til at indberette, er bl.a.: Opførelses år, Om- 
og tilbygnings år, Bebygget areal, Samlet boligareal, Areal af udestue, 
Tagdækningsmateriale, Energiforsyning. 
 
Er der fejl i dine BBR-data? Så indberet ændringer til kommunen. Send 
ændringer via BBR's hjemmeside  

mailto:anne.of.frolunde@gmail.com
http://boligejer.dk/link/50469/link
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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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Tjek mælkekartonen de næste uger 

  

Danmarks største citizen science projekt, Biodiversitet Nu 

med app’en NaturTjek optræder netop nu og et par uger 

frem på Arla’ s Harmonie® og Arla24® kartoner. Det skyl-

des et helt nyt biodiversitetssamarbejde mellem DN og Ar-

la. Samarbejdet har til formål at engagere endnu flere dan-

skere i indsamlingen af viden om biodiversiteten med 

app’en NaturTjek frem til 2020, og dermed forbedre validi-

teten af data. Samtidig skal samarbejdet bidrage til, at DN 

og Arla’s ejerkreds (landmændene) får igangsat en dialog 

om løsninger på problemstillinger, som truer biodiversite-

ten i det åbne land. Velkommen også til de nye mælkedrik-

kende naturtjekkere.  

Vi tæller nu i alt 25.000 naturtjekkere.           

På jagt efter skovens guld 

Nu er det svampenes højsæson. Skovenes spi-

sesvampe har i år haft ideelle vilkår takket 

være det lune og regnfulde sommervejr. Derfor 

er der gode chancer for at støde på de gyldne 

spisesvampe, kantarellerne. Tag svampekurven 

under armen og gå på jagt efter skovens mest 

luksuøse - og gratis - råvare. 

Husk, når du pakker svampekurven, at tage 

mobilen med - så kan du samtidig hjælpe for-

skerne med vigtig viden og slå et slag for bio-

diversiteten, hver gang du registrerer dit kanta-

relfund i NaturTjek App'en.  

 

Hvordan genkender du kantarellen? 

Kantarellen ligner ikke udpræget nogen af de giftige svampe, der findes i Danmark, og 

samtidig kan den findes i alle egne af landet. De gyldne svampe bliver mellem 3 og 10 

cm høje og under hatten har de åre-forgrenede lameller, som på undersiden af en cham-

pignon.  
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Husk! at beskære så afstande til   
vej og rabat overholdes!! 

Ram rigtigt hver gang! 
 
Her kan du se et  
eksempler på hvad du 
må lægge i  
beholderen til  
bioaffald 
Husk at bruge  
bioposer til affaldet. 
Læs mere på: 
Www.slagelse.dk 

All former for madrester  
både rå og tilberedte 
-Kød og kødben 
-fisk 
-Ris 
-Pasta 
-Grøntsager 
-Grøntsagstoppe 
-kartofler 
-Fedt 
Sovs 
-Ost 
-Frugt 
 

 
-Brød og kager 
-Pålæg 
-Æg og æggeskaller 
-Kaffekrums og filtre 
-Teblade og filtre 
-Køkkenrulle brugt 
-Blomster og ukrudt 
-Gødning og strøelse fra  
mindre ikke kødædende 
kæledyr 
-Haveaffald i mindre  
mængder 
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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:  

    
Bettina Hansen     Kukkerranden 8 

Britta Betzer Ankersen-Flemming Rossen Rørhønesmøgen 4 
 

 

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!! 
 

Melde adresse ændring til bestyrelsen, det er meget vigtigt. 
 

Og glem ikke at opgive din mail adresse og telefon nr. 

 

Det skal både bruges til, at vi kan kontakte dig hvis der er noget med dit hus og  

Endvidere, vil vi også gerne kunne sende dig meddelelser såsom lokalbladet på mail og 

måske andre nyheder som er vigtigt, at få ud hurtigt. 

 

Aflever en seddel i klubhuset eller send en mail til: of-frolunde@mail.dk med de  

relevante oplysninger På forhånd tak  Bestyrelsen 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

26 marts Generalforsamling 
Tårnborg  

Forsamlingshus 

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 
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Telefon: 58 38 00 08    Mail: conny@jacola.dk 

Hjemmeside:  www.taarnborgforsamlingshus.dk 
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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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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) På banen kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2016 
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August spillet: 

21 spillere havde tilmeldt sig til månedens 

vinturnering. 

Vi havde en rigtig god dag med en masse 

varme 28 gr. Men selvom det var varmt fik 

vi alligevel nogle gode og tætte kampe, der 

var flere der var tæt på et ”æg” men de 

overlevede med 1 point 

 

Vi fik til sidste fundet vinderne  og det blev igen Kai B. der for 4. gang i år 

har vundet første pladsen. Godt gået. 

 
1. Kai  2. Nils  3. Svend B.  Stort tillykke med  sejrene til jer alle. 

 

29. august afholdte vi vores Mandags spiller afslutning. Der var 16 tilmeldte. 

 

Her spillede vi ”Heksespillet” Det er et sjovt 

spil, hvor det er uforudset hvad vi skal spille. 

Det kan være du skal spille med ”grise” i stedet 

for kugler, du skal spille med bind for øjnene, 

eller det er med forhindringer. Der er også et 

spil hvor du kaster efter en ”rigtig” gris. Det er 

bare sjovt, Der er gevinst til alle, som man selv 

vælger. Vi fandt vinderne efter 3 kampe: 

Nr. 1 Benedikte, 2. Palle, 3. Nils 

Tillykke til vinderne 

 

Bestyrelse i ”De Skøre Kugler” siger jer Alle tak 

for et rigtig godt år i klubben og ønsker alle  

 

En God Jul og et Godt Nytår! 
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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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