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Så nåede vi slutningen af september og i skrivende stund er 
det 20 grader. Om en måned slutter sæsonen d. 1. november 
og starter igen 1. marts 2021. I kan altid få fat i bestyrelsen pr. 
telefon eller mail. Det gælder også hvis i skal købe honning til 
julegaver m.m. Nogle af grøfterne bliver gravet op og 2 søer 
bliver skånsomt renset for siv så vi får et flow igennem til  
grøfterne. Pumperne får et ekstra tjek og rørene under vejene 
spules, samt nogle sandfangs brønde suges. Der er træer der 
skal fældes og noget af de grønne frede områder skal slås og 
græsset fjernes. 
Tude Ådal-Projektet; Der er kommet svar fra miljøministeren 
til byrådet og sagen går nu til forelæggelse i Miljø-, Plan- og 
Landdistriksudvalget i november, herfra kommer det videre til 
byrådet. Vi håber på en snarlig afgørelse, så vi kan komme 
videre med vores pumpestation og regulering af digerne og 
adgang på disse. 
Tvangskloakering; Sagen er nu hos OF`s advokat der skal 
udarbejde en aftale med SK-Forsyning der er billigst for OF. 
Så vi afventer en afklaring snarest.  Som tidligere omtalt går 
man først i gang sidst i 2022.  
Generalforsamlingen; I kan se referatet på vores hjemme-
side www.of-frolunde.dk. Vi havde et godt fremmøde og god 
debat. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Årsrapporten 
blev enstemmigt vedtaget. Forslaget om henstilling af cam-
pingvogne blev nedstemt, Stemmer for 17. Stemmer i mod 
40. Undlader at stemme 20. Forslag fra grønt udvalg om at 
tilslutte os Dansk Naturfrednings Forenings kampagne for  
giftfri haver, blev vedtaget; Stemmer for 58. Stemmer imod 1. 
Undlader at stemme 18.Forslaget fra grønt udvalg om at til-
slutte os foreningen ”vild med viljes” arbejde for en mangfol-
dig natur blev vedtaget. Stemmer for 29. Stemmer imod 25. 
Undlader at stemme 24.   Fortsættes på side 5 

http://www.of-frolunde.dk
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Husk vores ordensregler. 

 
Der er desværre nogen der ikke lige kan huske vores regler angående 
støjende adfærd,  
Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motordrevne 
maskiner er kun tilladt:  

    
   På hverdage mellem   kl. 07.00 og 19.00  
   På lørdage mellem    kl. 09.00 og 16.00  
   På søn- og helligdage ml.  kl. 09.00 og 13.00  
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 
 

Klubhus:              of.frolunde@gmail.com  

Formand:   Palle Orth               palle.of.frolunde@gmail.com  

Næstformand:  Kim Sørensen:    kim.of.frolunde@gmail.com  

Kasserer:   Anne Jørgensen         anne.of.frolunde@gmail.com 

Sekretær:  Heidi Bodum     heidi.of.frolunde@gmail.com 

Best. medlem:     Carsten Kraiberg     carsten.of.frolunde@gmail.com 

1. suppleant        Jan Finn Mikkelsen    janfinn.of.frolunde@gmail.com 

2.Suppleant:        Gert Fleron Beck    gert.of.frolunde@gmail.com      

    

Disse to forslag vil blive indskrevet i ordensreglerne.  
Forslaget om motionsredskaber blev trukket og forslagsstiller 
mødte ikke op. Forslag til kongressen om vedtægtsændringer 
fremsat af hovedbestyrelsen, herunder vores forslag vedr.  
depositum. blev Godkendt. Der blev valgt 2 nye ind i bestyrel-
sen Heidi Boddum og Carsten Kraiberg. Vi blev hurtig færdig 
og måtte vente lidt på maden. En god generalforsamling. 
Kongressen; Vi kom godt af sted og manglede kun 1  
delegeret, grundet sygdom. En lidt speciel kongres grundet 
omstændighederne, med mundbind og afstand, samt rigeligt 
håndvask og afspritning. En god debat og en god dirigent. 
Desværre kom vores forslag om at kunne afdrage depositum 
for nye medlemmer m.m., ikke i gennem. 
Husk at lukke for vandet. Rens tagrenderne og tag brønden 
efter løvfald. Smør græsslåningsmaskinen ind og gør i det 
hele taget vinterklar. Husk at tilmelde jer de aktiviteter der  
foregår i Aktivitetshuset og noter jer de datoer til næste år 
hvor vi afholder fællesaktiviteter hvis vi har styr på coronaen. 
 

Fællesskab med mening 
Lokalbestyrelse. 
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Vi har sådan en dejlig natur legeplads på vores område. 
 

Den skulle vi gerne passe på og 
vedligeholde. 
SÅ vi EFTERLYSER nogen som 
skulle have tid og lyst til at være 
tovholder for dette. Det kunne 

evt. være en børnefamilie, med en masse gode ideer.  
Giv gerne Palle besked for interessen  
 

             

                YOGA 
 

Hvis nogen skulle have interesse for yoga 
på nybegynder/hygge niveau så kig forbi 
Aktivitets huset, onsdag fra 10-12. 

 
Det er for medlemmer og helt gratis 

Medbring selv en måtte til at sidde/ligge på. 

 
 

   EFTERLYSNING 
 

Vi har et festudvalg, som 
bl.a. står for at arrangerer 

sommerfesten og Sankthansaften. 
Vi efterlyser flere som kunne have interesse i at deltage i dette 
udvalg. Efterlyser flere med gode ideer og lyst til at arrangerer 

div. festlige feste 
Giv gerne besked til Bente eller Heidi 

 
Festlige hilsner fra Bente (tlf. 50 58 00 19) og Heidi (tlf. 22 43 80 37) 
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 Maling og 
tapetsering 

 Fuldspartling af vægge 

 Nye skillerum 

 Gulvbelægning 

 Opsætning af køkken 

 Opsætning af profillofter 

 Udskiftning /nye tagrender 

 Udskiftning/nye vinduer 

 Reparation carport/nyt skur 

 Plankeværk/Stakit 

 Facadebeklædning 

 Træfældning mindre træer 

Står du og mangler 2 sikre hænder 

til et projekt som f. eks herunder… 

Så tøv ikke med at kontakte mig. 

 
Henrik Johansen, Korsør 
Tlf. 20 46 3719 
Email:  

henrikshandyservice@outlook.dk 
 

Hjemmeside: 
www.henrikshandyservice.com 

 
CVR 35502246 
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HUSK AT! Lukke for vandet og pump anlægget ud!! 
 

Til venstre på måleren står der FLOW her er der 5 små 
trekanter der viser at vandet løber hvis der er forbrug. Så 
luk for alle dine vandhaner og vent et kvarter så kik på 
måleren, bevæger trekanterne sig har du en utæthed og 
er der ingen trekanter er din installation tæt. Brug din  
måler til at spare på vandet så du er forberedt til når du 
selv skal betale for dit forbrug. 
Måleren har en kontraventil i messing og for enden en 
udluftningsventil i form af en cykelventil der sidder under 
kappen. Når du skal udlufte dit anlæg, lukker du for den 
ventil der sidder før måleren og åbner for den ventil efter 
udluftningen. Brug en fodpumpe eller kompressor til at 
pumpe ud med. Hvis du ikke er i stand til at lukke og åb-
ne ventilerne så ring til en ven eller bestyrelsen. 
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Lidt stemningsbilleder fra Grill-aften i  

A-Huset. Vi var 25 tilmeldte til en meget 

hyggelig aften. Snakken gik lystigt med 

afstand, alle corona-regler blev over-

holdt. Der var lavet div. tilbehør og folk 

kom selv med det, der skulle grilles samt 

drikkevarer. Til kaffen var der bagt kage. 
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GRØNT UDVALG orienterer 
 

På den nylig afholdte generalforsamling havde Grønt Udvalg 2 forslag på 
dagsordenen. Et om tilslutning til Giftfri Haver og et om tilslutning til Vild 
med Vilje. Begge forslag blev vedtaget. 
Bestyrelsen skriver om de ændringer i ordensbestemmelserne det med-
fører. Det kan du læse om her i bladet. Du kan læse meget mere om beg-
ge emner på Giftfri Haver og Vild med Vilje,s hjemmesider. Der er links 
på Of hjemmesiden. I forrige blad havde Grønt Udvalg en artikel her i bla-
det om Vild med Vilje. Vi vil løbende orientere om begge emner ligesom 
vi vil arrangere aktiviteter som f. eks. Foredrag, plante/frøbytte og lignen-
de. I det forgangne forår måtte vi jo aflyse planlagte aktiviteter, men mon 
ikke vi kan komme i gang i det nye år. 
Vi har besluttet at vi langsomt vil påtage os opgaven med at passe  
æblelunden -i samarbejde med bestyrelsen. Og husk at lægge vejen forbi 
-det er nu æblerne modnes. Vi vil gerne plante flere træer og er du inte-
resseret så er Grønt Udvalg jo et åbent udvalg hvor alle er meget velkom-
ne. Vi vil fremover ha en fast mødedag og det bliver 1. onsdag kl. 13 hver 
måned. Næste møde bliver onsdag 7. okt. Mødedatoer bliver lagt ind på 
hjemmesiden. 

Godt efterår 
Grønt Udvalg 
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HONNING TIL SALG! 
 

Vi har fået frisk god Honning, som I kan købe, og det 
sælges i klubhuset om søndagen i kontor  
tiden: ml. 10.00 og 11.00  eller henvend jer til et  
bestyrelses medlem og aftal tid til afhentning 

 

1 GLAS HONNING………………...…..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Hvis du skal sælge dit hus kan du 
sætte dit hus til salg på vores  
hjemmeside  
 

www.of.frolunde.dk 
 

Vedhæfte dine fotos og skrive den tekst du 
ønsker skal vises sammen med billederne. Så skal vi nok sætte det fint 
ind på siden. Det skal bemærkes, at vi ikke kan henvise til  din ejendoms-
mægler hvis du sælger igennem denne. 
 

Teksten skal indeholde:  Adresse, Kontaktoplysninger: Navn, Adresse, 
Telefon nr.,  mail adresse, kontakt tidspunkt samt salgspris. 
 

Send dine foto og oplysninger til: of.frolunde@gmail.com  
så skal webmasteren sætte det ind på siden. 
 

Læs om alt vedr. hvad du skal huske, hvilke papirer der 
skal bruges ved salg på hovedforeningens hjemmeside: 

www.of-fritid.dk 
 
Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med din  
overdragelse af parcellen, er du velkommen til at  
kontakte kontoret i Gothersgade på tlf. 3313 5870  
i tidsrummet mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00.  
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Vi kan kun fortælle det igen og igen!  Man må kun køre 

de 15 KM der er skiltet med. 

 

Farten kan ”dræbe” Nu er der kørt en kat ihjel!  

Der er stadig enkelte medlemmer samt mange andre der kører 

alt for stærkt. 

 

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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Kontakt til Aktivitetsudvalget: 

Velkommen til nye medlemmer. 
Navn:       Adresse: 
 

Karl-Kristian Sol og Maria Bjerregaard   Vendehalsen 8 

Piet Andersen      Kohejresvinget 3 

Cathrine Aarøe Blankschøn    Gøgemarken 1 

Claus Fedderholdt Jensen og Pia Udmir   Gøgemarken 2 

Jan og Dorte Knap Sørensen    Lyrekrogen 4 

Jette Sten Larsen      Rørsangerkæret 2 

Jacob B. Frederiksen og Tenna D. Øhlenschlæger Sandløbernæsset 7 

John Hansen og Jane Pia Hansen    Sandløbernæsset 18 

Nille Julie Wendel og Patricia Havelykke   Sandløbernæsset 16 

Birgitte Tønder      Lyrekrogen 21 

Dennis Beierholm Hansen     Bogfinkestræde 6 

Fie Amalie og Lis Wendel og John M Christiansen Sandløbernæsset 20 

Lars Carlsen       Fjordterneholmen 4 

Søren  U. U. Jensen      Skovskadeholmen 2 

 

 
 

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

udenfor dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen  

Kontaktpersoner E-mails Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22 18 21 31 

Yvonne Bilager yvonnebilager@hotmail.com 60 24 62 00 

Bente Orth bentpr1955@gmail.com 50 58 00 19 

Gitte Madsen mcgitte@outlook.dk 29 90 15 87 

mailto:ullabang@godmail.dk
mailto:yvonnebilager@hotmail.com
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

28. marts Generalforsamling ????? 

19. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

15. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

17. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

17. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

Dato kommer i 
første blad 

Arbejds/Legepladsdag 
Kl. 10.00 

Legepladsen 

8.august 
Sommermøde  

inkl. nye medlemmer 

Kl. 11.00 

Aktivitetshuset 
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Nærmere oplysninger om disse arrangementer vil kunne læses på hjem-
mesiden, opslagsskabene og på mail, når tiden nærmer sig. 
Vi glæder os til at se jer og håber at I alle passer på hinanden i disse  
coronatider. 

Med venlig hilsen 
Os fra aktivitetshusudvalget. 

 

 

11. oktober 2020 18,30- Fodbold/kortspil. 

14. oktober 2020 18,30- Fodbold/kortspil. 

11. november 2020 18,30- Fodbold/kortspil. 

15. november 2020 18,30- Fodbold/kortspil. 

18. november 2020 18,30- Fodbold/kortspil. 

21. november 2020   Juleklip-Julebanko. 

30. januar 2021  Nytårstaffel. 

2. april 2021  Påskebanko. 

17. juni 2021  EM fodbold. 

21. juni 2021  EM fodbold. 

20. november 2021  Juleklip-Julebanko. 

   

Hver onsdag  10,00-12,00 Yoga. 

Første onsdag i hver måned. 13,00-15,00 Grønt udvalg. 
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Dato Aktivitet Sted 

10. april 2021 Generalforsamling 
Kl. 10.00 
På banen 

 Vi spiller Petanque  hele Året rundt 
 

(Alle er velkomne) 
Onsdage og Lørdage 

 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

24. april 2021 
29. maj 2021  
26. juni 2021  
31 juli 2021 
28. august 2021 

Vinturnering hver den sidste lørdag i  
måneden,  

 
(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

25. sept. 2021 
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) Petanque banen  
kl. 10.00 

14. nov. 
2020 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 

Det koster 100,- + 20 kr. til aktivitetshuset 
 

Kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2020/21 

 
Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle  
medlemmer i OF-Frølunde 
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Den 28. august afholdte vi vores August vin-

turnering. 

13 medlemmer var mødt op til dysten.  

Vi startede i lidt regnvejr med det blev hurtigt 

”Frølunde vejr” og der blev spillet på livet løs, det 

blev en igen en dejlig dag. 

 Og der var mad bagefter. 

 

Der blev fundet vinderne: 

 

Nr.1. Nils B. nr. 2. Robert og nr. 3. blev Kaj A 

Tillykke til vinderne 

 

Herbert cup og afslutning 

26. september 2020 

 

Nu blev det pludselig den sidste turne-

ring for i år. Vores årlige pokalfinale, og 

det blev en rigtig dejlig dag med en mas-

se gode kampe, og bagefter havde vi en 

nyhed til spisning, der blev grillet ben og 

hertil var der spændende øl smagning, 

det blev et 

stort hit. 

Vi fandt vinderne i sidst 

Guld og pokal: Benedikte  Sølv: Kaj A, Bronze Ole N. 

Tillykke til vinderne. 
 

Nu er året ved, at gå på held i Petanque klubben, og vi har haft en noget kort sæson pga. 

Covid19, men vi håber 2021 vil bliver et  mere normalt år hvor vi kan få afviklet vores  

turneringer, men vi skal selvfølgelig ikke være helt sikre før vi kommer på den anden side 

af nytåret. 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for året i Petanque klubben, og håber at alle 

vil komme igennem resten af året uden Covid 19,  

så derfor ønskes alle En Glædelig jul og et Godt Nytår 

På bestyrelsens vegne Kaj Agerskov 
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Sådan anlægger du et regnbed i haven 
 
Med et regnbed i haven kan du lade regnvand sive ned i jorden, så du mindsker 
risikoen for oversvømmelse. Læs, hvordan du trin for trin anlægger et regnbed i 
haven. 
Et regnbed skal placeres i et lavtliggende område af haven, så vandet kan løbe 
derhen. Sørg også for, at terrænet falder væk fra bygninger. Regnbedet må til 
gengæld ikke hælde - det skal være i niveau med terrænet  
 
Test jordens nedsivningsevne 
Test jordens nedsivningsevne, inden du tager det første spadestik til regnbedet. Er jorden 
tung og leret, eller er grundvandspejlet tæt på jordoverfladen, kan vandet være lang tid 
om at sive væk efter et regnskyl. 

Du tester nedsivningsevne sådan: 

 Grav et hul på 20x30 cm med en dybde på 40 cm, hvor regnbedet skal være. Vær 

præcis med målene og grav ikke dybere end 40 cm, da det vil give et forkert resultat. 

 Fyld hullet med vand til kanten. 

 Hæld løbende vand på, så vandstanden holdes nogenlunde konstant de næste 30 

minutter. Det mætter jorden med vand. 

 Vent 24 timer. 

Aflæs, hvor meget vandstanden er faldet. Står vandet mindst 15 cm under hullets kant, 
er det godt. Står vandet højere, egner jorden sig ikke til et regnbed. 
 
Se mere på:  https://www.bolius.dk/saadan-anlaegger-du-et-regnbed-i-haven-20933 
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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@gmail.com  
 

————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
 
Åbningstiderne på kontoret: 
For overdragelser: 
åben mandage ml. kl. 10.00 – 18.30  
og torsdage mellem kl. 10.00-15.30 – 
Husk der skal bestilles tid til  
overdragelse. 
  

Telefonen 33 13 58 70  
er åben mandage – torsdage  

mellem kl. 10.00-14.00. 
 eller man kan sende mail på: 

 of@of-fritid.dk 
 

——————————————————— 

Diverse service numre: 
  

Renovation    58 57 38 50 
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 
 

Fjernelse af Hvepse: 

Niels Hvenegaard:   30 34 92 74 

 

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. 42.50, kan købes på genbrugspladser  
Sæt mærket på posen og sæt posen ved 
siden af din skraldespand 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:of@of-fritid.dk
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