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Så er det sidste blad i dette år. Husk at rense tagrender / nedløb 
efter løvfald. Rens græsslåningsmaskinen / haveredskaber og giv 
dem en gang olie, så er de klar til næste sommer. Forlader du hu-
set hele vinteren så tøm dit anlæg for vand og luk stophanen. Hvis 
der ikke kommer nogen utætheder i vinter så har vi brugt meget 
mindre vand end sidste periode. Nogle af sidevejene vil blive reno-
veret for store huller og der bliver udskiftet en pumpe ved Sandlø-
bernæsset 20. De store pumper i pumpestationen har været ude af 
drift i 2 dage, samtidigt med vi fik ekstremt meget nedbør, det 
mærker vi med det samme, det er ordnet, så nu er grundvandstan-
den normal. Nu stopper vegetationen med at suge vand op, så 
pumperne får rigeligt at lave. Fibia har nu beskæftiget at vi får  
Fibernet ind i området En stor tak til dem der har hjulpet til, så det 
kunne lade sig gøre.  
Sommerhus sæsonen er forlænget med en måned til 31. oktober, 
men vi slutter Søndagsåben i klubhuset d. 1. oktober, men er altid 
at træffe pr. mail eller telefon. Vi har stadig noget forårshonning til 
bage. 
Vi har i år skrevet ud til 32 parceller med krav om at beskære de-
res vegetation mod vej og sti således det ikke er til gene for andre, 
her tænkes især på vores mand der slår rabatterne samt grene det 
genere skralde bilen og andre. Vi har en del træer på fællesarea-
lerne der skal beskæres/fældes til efteråret, vi vil prøve at få stam-
merne skåret i en flytbar størrelse så I kan afhente disse til eget 
forbrug, efter princippet ”først til mølle” samt der vil blive noget flis.  
Har du store træer så tænk på din nabo, se en sag fra to sider. 
Trailerne bliver flittigt brugt, så husk at skrive jer på listen i gavlen 

af klubhuset, max 4 timer, samt at passe på dem som det var jeres 

egne, hvilket det også er, så vi undgår de mange reparationer. 

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 

Få et tilbud på  
afrensning og evt. 
imprægnering af 

dine fliser  
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Ekstraordinær lokal generalforsamling den 01.10 kl. 11.00 
 

Vi skal have vedtaget nye vedtægter for OF. Derfor afholdes der i alle 
områderne ekstraordinære generalforsamlinger, inden den ekstraordinæ-
re kongres. I har alle fået en indkaldelse pr. mail eller som post. (Vi ser 
gerne at flere tilmelder sig mail)  
I kan se samtlige forslag, i alt 92 sider fra afdelingerne på OF's hjemme-
side www. of - fritid.dk.  
Samt vores forslag på 6 sider, separat på vores hjemmeside www.of-
frolunde.dk. 
 Vi har lagt os opad Kvistgård og Harrestrup for at få en bedre forståelse 
af ændringsforslagene. Vi går principielt ind for maksimal selvstyre under 
ansvar samt en "flad" forening uden et FU, men med en hovedbestyrelse 
bestående af en repræsentant fra hver afdeling samt en formand / næst-
formand. 
Kongressen. hvis du vil være delegeret for vores dejlige afdeling, skal 
du møde op for at blive valgt, den 1. oktober ved klubhuset og i regnvejr i 
aktivitetshuset. Vi skal gerne samle 14 medlemmer plus bestyrelsen til 
kongressen  

Den afholdes den 4. november 2017. kl. 10.00  
Sted "Hedehuset" Hovedgaden 371 B 2640 Hedehusene.  
Du får dækket dine transportudgifter og der vil være bus fra  
Frølunde tur/retur. 

Vi ses, Hilsen lokalstyrelsen. 

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!! 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Sig nej til bidræber! 
Danmarks Naturfredningsforening  
lancerer en underskriftsindsamling mod  
omstridte insektgifte, der kædes sammen med biernes 
massedød  
Lige nu sår danske landmænd vinterraps, hvis frø er 
bejdset med gift, der kædes sammen med biernes massedød. 
Giftene hedder Neonikotinoider og har været midlertidigt forbudt i EU si-
den 2013. Men regeringen er gået uden om EU og har givet danske land-
mænd dispensation til at bruge giftene. 
EU vil nu lave et totalforbud mod brug af Neonikotinoider, men den dan-
ske regering har meddelt Folketinget, at de vil modarbejde forbuddet. 
- Neonikotinoider er et af nutidens mest problematiske sprøjtegifte, og vi 
bakker helhjertet op om EU’s forsøg på at forhindre giftene i naturen. At 
regeringen kæmper mod forslaget for at give landbruget lov til fortsat at 
bruge giftene, er et nyt lavpunkt i natur- og miljøbeskyttelsen herhjemme, 
siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Natur-
fredningsforening. 
Derfor lancerer Danmarks Naturfredningsforening i dag en underskrifts-
indsamling imod Neonikotinoider på hjemmesiden Bidræber.dk. 

http://www.bidraeber.dk/


8 

 

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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Aktivitetshuset; Det kom rigtig godt fra start 

og d. 17. august var spærene oppe, så der 

skulle holdes rejsegilde, for håndværkerne. 

Vi kendte ikke datoen før 14 dage før og sat-

te et opslag i skabene torsdag d. 11, for at 

orientere medlemmerne. Formanden takkede 

de medlemmer der skabte ideen til huset, 

samt en tak til OF der finansierede et lån på 

1 mill. til en rente på 1% ,med vores egen 

kapital blev det en kontingent stigning på 85 

kr. pr. kvartal, eller under 1 kr. pr. dag. Der 

var en stor tak til håndværkerne "de kloge 

hænder" og vi håber at hovedentreprenøren 

Tømmermester Morten Rasmussen i fremti-

den vil få en lærling, som hans dygtige svend 

kan lære op, da samfundet mangler dygtige 

håndværkere. Nu mangler vi bare at få puttet 

en sjæl ind i dette fælleshus og det skal nok 

komme med medlemmernes brug af dette. 

Herefter blev der råbt 3 gange hurra for aktivi-

tetshuset. Der vil blive holdt en indvilgelse af 

huset, for medlemmerne når den nye sæson 

starter i 2018 og alle vil få besked. Sidder du 

inde med et godt forslag til brug af huset, så 

henvend dig til bestyrelsen, vi har allerede en 

masse gode ideer. 

Formand 

Palle Orth 
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Hvorfor Giftfri Have 
Hvorfor droppe giften i haven? Fordi giften 
rammer hele havens økosystem og risike-
rer at ende i grundvandet. Hvert år bliver 
der brugt 21 tons gift i danske haver.  
 
I 2015 blev der solgt 21 tons gift mod ukrudt og skadedyr til brug i de danske 
haver.  
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres 
have. Det gælder parcelhushaven, byhaven, kolonihaven og sommerhushaven. 
For gift er skadeligt for vores grundvand, miljø, dyr og sundhed. 
For mange haveejere er sprøjtegift en genvej til en flot have. Men alligevel be-
kymrer tre ud af fire sig om konsekvenserne for grundvand, miljø, dyr og men-
nesker. Og det er der gode grunde til. 
Vi ved, at: 
Rester af sprøjtegift kan sive ned til grundvandet, men vi kan ikke kontrollere 
hvor meget, når det først er ude i jorden 
sprøjtegift ikke er godt for mennesker, men vi ved ikke nok om, hvad og hvor 
meget det skader eller, hvor lidt der skal til 
sprøjtegift er beregnet til at udrydde såkaldte skadedyr, ukrudt, insekter, mos 
mv., men giften rammer hele det økosystem, insekterne og ukrudtet indgår i 
I Danmark drikker vi grundvand 
Rent og velsmagende drikkevand fra hanen er et særligt gode, vi har i Danmark. 
2.500 små og store vandværker leverer drikkevand til os fra boringer, der henter 
rent grundvand op af jorden. Vi ved, at rester af sprøjtegift kan sive ned til 
grundvandet, især hvis du sprøjter på sten og fliser, kommer til at overdosere 
eller ved et uheld får spildt noget på jorden. Den risiko undgår vi helt, hvis vi 
ikke sprøjter. 
Sprøjtegift er ikke godt for mennesker 
Når du sprøjter i haven, risikerer du at komme i kontakt med giftige stoffer – en-
ten ved berøring eller gennem de fine partikler, der spredes fra sprøjten. Børn, 
hunde, katte, kaniner og andre, der bruger haven bagefter, kan også få en do-
sis. For slet ikke at tale om køkkenhaven. Vi kender ikke alle effekter af sprøjte-
gift, men ved at droppe det helt, undgår vi risikoen. 

Din have er et lille økosystem 
Insekter og fugle nyder godt af et fristed med træer, buske og urter, langt fra 
landbrugets ensformige marker. Mikroorganismer og et mylder af små dyr i jor-
den omsætter dødt plantemateriale og omdanner det til næring for planterne. 
Pindsvin æder snegle, egern hugger nødder, og nogle steder kigger rådyr, ha-
rer, ræve og andre dyr forbi. Dyr, planter og mikroorganismer indgår i et fint 
samspil, som du påvirker, hvis du sprøjter. Havens økosystem har det bedst 
uden gift. 
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Beskæring af træer og buske 

Det er bedst at beskære træer og buske om sommeren, hvor planten 
hurtigere kan hele sårene efter grensaksen. Beskær kun, hvis du har en 
god grund til det.  

Hvilke grunde kan der være til at beskære træer og buske? 
Det er sjældent nødvendigt at beskære for plantens egen skyld. Den har bedst 
af at vokse frit og naturligt uden indgreb fra sav eller saks. Der er dog enkelte 
undtagelser. 

Beskæring for plantens skyld 
Du bør beskære for plantens skyld, hvis: 

 Grene er beskadiget, visne eller angrebet af sygdom. 

 Grene vokser på tværs af andre grene, så de gnider mod hinanden, 

og der kommer sår i barken.  

Er det nødvendigt at beskære træer og buske i haven? 
Det er ikke nødvendigt at beskære træer og buske i haven. Planterne har nor-
malt bedst af ikke at blive beskåret. Når du beskærer, giver du planten et sår, 
som den skal bruge energi på at hele. Såret efter saven eller beskæresaksen 
kan også blive inficeret med bakterier eller svampe, og det svækker planten 
yderligere. Derfor skal du kun beskære træer og buske i haven, hvis der er en 
god grund til det. 

Hvilke ulemper er der ved at beskære træer og buske? 
Der er en del ulemper forbundet med at beskære træer og buske: 

 Planten skal bruge energi på at læge sårene efter beskæring. Beskæring 

kan i værste fald svække planten så meget, at den dør. Men heldigvis går 
det sjældent så galt. 

 Det kan være svært at forudsige, hvordan resultatet bliver, fordi beskærin-

gen stimulerer planten til at sætte en masse nye skud, også kaldet vanris. 
Det er især en ulempe, hvis formålet med beskæringen er at få planten til at 
fylde mindre. Det kan være en fordel, hvis du gerne vil have en tættere eller 
kraftigere plante. 

 Det er hårdt arbejde at beskære især store buske eller træer med tykke gre-

ne. 
Det kan være temmelig farligt at beskære høje træer, så det er en god idé at få 
professionel hjælp til at udføre dette arbejde. 
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Husk! at beskære så afstande til   
vej og rabat overholdes!! 

 

HURRA HURRA! 

 
Vi får Fibernet i OF Frølunde 
 
Der skal lyde en stor tak fordi I  
tilmeldte jer FIBERNET fra Fibia. 
 
 

Det er rigtig dejligt, at det lykkedes at få Fibia til at grave Fibernet ned i 
området, så nu bliver vi fremtidssikret med internet og godt TV.  
Efter en træg start hvor vi ikke troede på at det lykkedes, kom der skred i 
tingene da vi nærmede os 31. august, og vi hørte fra Brian fra Fibia, at 
han ville prøve at lægge strandens grundejerforening sammen med  
vores, på den måde kom vi op på 168 tilmeldte, så det var bare perfekt. 
 
Alle der har tilmeldt sig, skulle gerne have fået en ordrebekræftelse fra 
Fibia, hvor der bliver beskrevet hvad du har tilmeldt dig.  
For at følge nedgravningen kan man se det på linket hvor du tilmeldte 
det, der vil de hele tiden opdatere forløbet af nedgravningen.  
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279,- 
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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:  

Ingeborg Arenje Lemberg   Thorshanemarken 8 
Jarie Wiig Andersen    Kukkerranden 3 

Bjarne og Anne Gjesing    Svanedammen 5 
Hasse Wallin og Yvonne Lundquist  Svanedammen 7    

 

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 1. april til 1. oktober, hvis du har spørgsmål vedr. foreningen,  udenfor 

dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsen  

Husk at! Du kan sætte dit hus til salg på vores 
hjemmeside, send blot billeder og en beskrivelse 
af huset med en salgspris med eller uden OF ind-
skud. Men vi kan ikke Linke til en ejendomsmæg-
ler! 
Send det til OF-Frølundes klubhus: 

E-mail:  of-frolunde@mail.dk 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

25. marts Generalforsamling 
Tårnborg            

forsamlingshus  

23. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

12. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

14. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

14. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

15. juli Sommermøde I teltet fra kl. 11.00 

HONNING TIL SALG! 
 

 
Vi har stadig honning tilbage som I kan købe, og det  
sælges i klubhuset om søndagen i kontor tiden: 
ml. 10.00 og 11.00 efter 1. oktober kan man henvende 
sig til et bestyrelses medlem og få det udleveret 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 
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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 

7. april 2018 Generalforsamling På banen 

 
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 

Mandags spillet 
 

Vi spiller fra 7. maj til 27. august 
 

Petanque banen 
Fra kl. 18.30 

28. april 
26. maj 
30. juni 
28. juli 

25. aug. 

Vin turnering 2018 
 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 13.00 

29. sept. 
(2018) 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

25. nov. 
(2017) 

 

Julefrokost 
( kun for medlemmer) Kl. 13.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2017/18 
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Turnering: 
August Vinturnering 
 
6. august  var det den næst sidste vintur-
nering i klubben i år, der var 20 medlem-
mer der var tilmeldt turneringen, og det 
blev som sædvanlig nogle gode kampe. 
Alle gik til den med krum hals, og der var 
som sædvanlig en rigtig god stemning. og 
alle hyggede sig. 
Vi fandt til sidst frem til vinderne efter en 
om kamp ml. Marianne og Svend så re-
sultatet blev som følger: 

Så vinder blev som følger:  
Stort tillykke til Vinderne 

 
Mandags afslutning 
21. august havde ”mandagskaffe” 
klubben afslutning. 
Der var 18 der spillede de sjove 
”Heksespil”, det er et spil med, forhin-
dringer, spil til en rigtig gris, spil med 
venstre hånd, med bind for øjnene og 
flere andre spil. Det var rigtig sjovt, og 
bagefter var der gevinst til alle, men 
der var selvfølgelig nogen der var bed-
re end andre: 
Tillykke til os alle sammen for en dejlig 
eftermiddag og aften, vi sluttede om-
kring kl. 21.30 så var det også blevet 
mørkt. 

 
Nu er Petanque sæsonen snart slut for i år og dette er det sidste blad i 
år, så Bestyrelse i ”De skøre kugler” vil sige mange tak for et rigtig dejlig 
år, og vi vil ønske alle en god vinter,  

Glædelig jul og et godt og Lykkebringende Nytår. Vi ses i 2018 

2. Svend B, 1. Nils, 3. Marianne 

3. Nils  1. Søren, 2 Mogens   
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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@mail.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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