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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2020/21 

Bestyrelses medlem 
Carsten Kraiberg 

Tlf. 23 23 38 47 

Næstformand 
Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  
Palle Orth 

Tlf. 20 44 14 57 

Sekretær:  
Heidi Boddum 
Tlf. 22 43 80 37 

Kasserer:  
Anne Jørgensen  

Tlf. 51 81 19 66 

1. suppleant: 
Jann Mikkelsen 
Tlf. 27 50 98 99 

2. suppleant:  
Gert Fleron Beck 

Tlf. 31 90 06 05 
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Så blev det endelig sommer og alt er grønt. I skrivende stund 
mangler vi vand til beplantningen. Hvis du vander koster det 
28 kr. pr m3 og når vi får kloakeret ca. 90 kr. pr. m3. Tre gode 
spareråd; 1 Undgå toilettet løber eller vandhaner drypper. 2 
Installer en sparebruser, en alm. Bruser bruger 10-20 liter 
vand pr. minut, så et bad på 5 min. kan i værste fald betyde et 
forbrug på 100 liter vand. Med en sparebruser kan du halvere 
vandforbruget. Du kan også installere vandsparre på husets 
vandhaner, så øv dig inden kloakken kommer. 3 genbrug 
regnvandet, ved at samle det op. Vi har fået lov af kommunen 
til at beholde tanke og gennemløbningsbrønde til at samle 
tagvand op i når vi får kloakeret, ved at føre tagvandet på dis-
se.  Vi aflæser jeres vandmålere digitalt hvert kvartal, så I kan 
altid få oplyst jeres forbrug ved at sende en mail til klubhuset 
of.frolunde@gmail.com med jeres sommerhusadresse og 
spørge om forbruget med start fra 09.01 2021. Hvis i har et 
stort forbrug får i en henvendelse pr. mail. til orientering. 
Kloakering. Vi kæmper sammen med OF formandskab om at 
spare min. 5 Mill. Kr. til en unødvendig udmatrikulering af vo-
res parceller, ved at lægge et politisk pres på SK-Forsyning 
som er det kommunalt ejet forsyningsselskab der skal sørge 
for kloakeringen. Vi regner med start i 2023. I vil blive oriente-
ret når der er nyt i sagen. 
Tude Ådal. Der er fremkommet et nyt forslag som skal be-
handles politisk. Vi har givet udtryk for vores skeptisk overfor 
kommunen, af flere årsager, men godkender det tidligere for-
slag, så vi afventer svar desangående, hvorefter i vil blive in-
formeret. 
Grønt udvalg. Som i kan se er der gang i ”æblelunden” stor 

tak til det grønne udvalg for deres indsats for naturen. Husk 
det grønne udvalg er et åbent udvalg, alle kan deltage. 

Fortsættes på side 5 

mailto:of.frolunde@gmail.com
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Fortsat fra side 3 
Husk vi har indført ”Vild med vilje” så du kan godt overlade et 
stykke af din parcel til naturen ved ikke at slå dette. Husk og-
så ikke at sprøjte med giftstoffer i naturen.  
Aktivitetsudvalget /legepladsudvalg. Vi mangler flere med-
lemmer der vil deltage i disse udvalg, til gavn for fællesska-
bet. Vi holder ingen Sommerfest i år. 
Aktivitetshuset. Vi følger sundhedsmyndighedernes regler 
ifb. udlejning og ser frem til en normalisering. Der vil blive ind-
kaldt til et informationsmøde for nye medlemmer d. 18.07 
2021 med tilmelding. I får besked pr. mail. 
Generalforsamlingen. Vi regner med at afholde denne i 
Tårnborgs forsamlingshus d. 8. august 2021, efter sundheds-
myndighedernes krav. Der vil være tilmeldings pligt, af hen-
syn til hvor mange vi kan være til den tid. I får tilsendt indkal-
delsen senest 14 dage før mødet med beretningen-
årsregnskab-budget-indkommende forslag. Forslag skal være 
lokalbestyrelsen i hænde senest 30 dage før dvs. d.09.07. 
2021. 
Husk vi har ”hilse pligt”. Hvis der er nogen der ikke åbner 
hånden, er det nok fordi du kører for stærkt. Velkommen til 
alle jer nye og 2 hønsehold. 
Hjemmesiden er under opbygning, hvilket vi beklager. 
 

Fællesskab med mening 
Lokalbestyrelsen 

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 Boddum    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      
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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 Bestyrelsen besked, hvis du er interesseret.  
 

             
Findes der mon noget bedre end at vågne op til lyden af fuglefløjt, 

tage morgenkaffe med ud i haven og nyde freden, roen og mor-

gensolen, lytte til at naboerne lige så stille vågner op til en ny dag. 

Eller gå en tur i det skønne område, en tur til stranden, mærke den 

friske havluft og duften af saltvand, eller endda at nyde en smuk 

solnedgang. En tur på natur legepladsen med børn eller børne-

børn. Uanset hvilket vejr Danmark tilbyder, kan man opleve en 

form for terapi og sjælefred i vores smukke område, og en masse 

natur oplevelser, kun fantasien sætter grænser. Smil til verden og 

den vil smile til dig, eller en med beboer du møder på din vej.  

   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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På grund af COVID-19 
 
 

GRUNDET CORONAVIRUSEN, HAR  
BESTYRELSEN VALGT AT AFLYSE  

følgende ARENGEMENTER. 
 

Sankt Hans bål 19. juni  
 
Og der må således ikke smides træ m.m. bålpladsen  

 
bålpladsen er lukket  

 

Banko i teltet 15. juli   
Sommerfest  17. juli 

 
 
Bestyrelsen håber at vi snart kommer ud på den anden side, så 
det hele kan normaliseres igen. 
Lokalgeneralforsamlingen vil blive indkaldt med 14 dages varsel 
når forholdet tillader det.  
Pas på jer selv og alle os andre. 
  
Kontoret åbner hver søndag i sæsonen fra kl. 10.00 til 
11.00 første gang d. 10 maj 2021 

 
  

Hold afstand 
 

Bestyrelse i OF Frølunde 
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GRØNT UDVALG orienterer 
 

I efteråret fik vi plantet 10 nye æbletræer i æblelunden. Vi har plantet 10 
forskellige træer så ikke alle har samme modningstid. Således kan vi 
strække sæsonen forhåbentlig til gavn og glæde for alle. De fleste er spi-
seæbler, og enkelte er madæbler. Vi vil lave skilte med information på 
hvert enkelt træ så man kan se sortsnavn, beskrivelse og modningstid. 
Vi har endvidere planer om at plante diverse bærbuske i æblelunden. Og 
har du en ide til andet vi kan plante i æblelunden, så lad os høre. Vi har 
fast mødedag en gang hver måned hvor alle er meget velkommen til at 
deltage. Det er 1. onsdag i hver måned. 
Dog er møderne suspenderet indtil videre p.g.a. Corona. Forhåbentlig 
kan de snart genoptages og så gir vi en melding. 

 
I stedet for møderne mødes vi hver torsdag i æblelunden (kl. 13) for at få 
lavet kvashegn. For at gi’ lys og luft til de nye æbletræer er der blevet 
fældetog stynet. 
Stammerne er blevet til brænde som flere har benyttet sig af og grenene 
bruger vi så til et kvashegn. 
Vi har udskåret noget stamme til bord og stole så man kan sætte sig og 
nyde en pause. 

Vi ønsker alle et godt og grønt forår 
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 lokalbestyrelsen eller 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: 
 

Sussi Jensen       Skovskadelodden 8 
Thorvald Pless      Engsnarreskellet 20 
Helle og Carsten Laursen     Drosselbakken 8 
Camilla V. Leth og Helle H. Leth    Korsnæbbet 6 
Jesper Gjørup      Engsnarreskellet 21 
Birger Puschl og Taemi Ueda    Sandløbernæsset 10 
Daniel Jørgensen og Signe Sofie Wendel Jørgensen Sjaggervolden 5 
Hanne Pallisgaard og John Andersen   Thorshanemarken 6 
Mads K krogh og Signe I Pedersen   Drosselbakken 7 
Michael Bonnen Sjøgren og Helle Bonnen Sjøgren Mejsevænget 2 
Tina og Mikkel Mortensen     Strandskadehøjen 11 
Max og Christine Wettendorff    Engpiberdraget 19 
Andreas Løkkegaard     Engsnarreskellet 15 
Thomas Sjøgren og Majbritt Schneeberg  Andevig 9 

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  

 
Kontaktpersoner 

 
E-mails 

 
Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22 18 21 31 

Bente Orth bentpr1955@gmail.com 50 58 00 19 

Heidi Boddom heidi.of.frolunde@gmail.com 22 43 80 37 

mailto:ullabang@godmail.dk
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

8. august Generalforsamling 
Tårnborg  

Forsamlingshus 

19. juni  Skt. Hans fest  aflyst 

15. juli  Banko i teltet  aflyst 

17. juli  
Sommerfest dag 
Med morgenmad, kræmmere, og 
diverse. 

aflyst 

17. juli 
Sommerfest aften 
Med god mad, musik og sang og 
diverse underholdning 

aflyst 

18. juli 
Sommermøde 

nye medlemmer 
Kl. 11.00 

Aktivitetshuset 

Dato kommer i 
næste blad Arbejds/Legepladsdag 

Kl. 10.00 
Legepladsen 
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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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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. 
 
Ønsker du at leje Aktivitetshuset, så henvend dig til Anne Jørgensen 
anne.of.frolunde@gmail.com 

 
Med venlig hilsen 

Os fra aktivitetshusudvalget. 

 

17. juni 2021  EM fodbold. 

21. juni 2021  EM fodbold. 

20. november 2021  Juleklip-Julebanko. 
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”De skøre kuglers” aktivitet 2021 

Dato Aktivitet Sted 

12. juni 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 

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 

13. nov. 
2020 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 
Det koster kun 100,-  at deltage 

 
Kl. 14.00 

 
NB! Datoer og tider er baseret på at Corona situationen normaliserer  

 
Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  
kan benyttes af alle  

medlemmer i OF-Frølunde 
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Årets første turnering efter  

Corona, blev vores: 

 Viking turnering afholdt. 

Det var med Corona restiktioner der 

var påbudt. 

Det var dejlig at kunne spille igen.  

17 vikinger og skjoldmøer var mødt op 

til turneringen, alle var glade og vi hav-

de ikke glemt at spille, så det gik rigtig 

fint alt sammen, der var også stående 

bespisning, så vi overholdt afstandskravene. 

 

Vi fandt vinderne til sidst, og igen blev det Lone, der blev over skjoldmø. 

Nr. 2 blev Søren og på 3. pladsen kom Jørn   

Stort Tillykke til vinderne 

 

24 april afholdt vi vores første  

Vinturnering. 

16 medlemmer var mødt op til denne 

første vinturnering det var en fanta-

stisk dag blå himmel skyfrit og alle 

var glade for, at vi igen kunne spille. 

 

Vi fandt vinderne til sidst, efter en 

ekstra omkamp. 

 

Vinderne blev:  1. Søren 2. Bente 3. 

Jørgen H. 

Tillykke til vinderne 

 

Vi håber Alle på, at coronaen er så meget på retur, så vi får lov at spille 

vores turneringer på normal vis, men hvis der sker ændringer, skal vi  

prøve at orientere jer på bedste måde. 

HA EN RIGTIG GOD SOMMER 
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”fællesskab med mening”  
5 grantræer på samme stamme  

foto: Jørn Frederiksen  
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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 

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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