
Korsør d.09.07 2021 

Beretning om lokalbestyrelsens virke i år 2020 – 09.07 2021 

Dette er en lidt speciel beretning grundet pandemien. Det er derfor en periode fra 

sidste generalforsamling d. 06.09 2020 til dags dato. Undtaget herfor er 

Årsrapporten og budgettet der følger kalenderåret. 2020 var kongres år. Vi fik nye 

vedtægter, dog uden at vores forslag vedr. mulighed for en afdragsordning af 

depositummet til foreningen, blev vedtaget. Der ligger ikke nogen forslag til 

vedtægtsændringer på nuværende tidspunkt. Vi har i år modtaget 2 forslag til tiden, 

hvor det ene er fra lokalbestyrelsen, disse behandles under punkt 7. Sidste år vedtog 

vi at tilslutte os Dansk Naturfredningsforenings kampagne for giftfri haver, samt 

tilslutte os foreningen ”Vild med viljes” arbejde for en mangfoldig natur. Meningen 

er at dem der ønsker det kan indrette haverne eller en del af haven på naturens 

præmisser. Vi vil prøve at få et foredrag op at stå i aktivitetshuset. I kan få gode 

ideer ved at se jeres hjemmeside www.of-frolunde.dk. Vi har som forsøg udført 

høslæt på de fredede arealer efter anbefaling fra kommunens biolog, men er enig 

om at det skal foregå på en bedre måde fremover. Grønt udvalg har fået etableret 

kvashegn i æblelunden samt en plads hvor de mødes om sommeren. Når de kender 

resultatet af de plantede æbletræer, vil vi få oplyst hvilke sorter der klare sig bedst. 

 Vi har ved gennemgang af vores område konstateret at rigtig mange ikke 

klipper/beskære deres vegetation ud mod og over vej efter de gældende 

afstandsregler, disse får besked pr. mail eller post, om at bringe forholdet i orden. I 

modsat tilfælde vil det blive gjort på medlemmets regning. 

Akvitetshuset har ikke været lejet ud i længere tid grundet Corona og dermed 

sundhedsmyndighedernes bestemmelser, men nu er der rigtig gang i udlejningen 

igen. Anne vores afgående kasserer har lovet at tage sig af udlejningen indtil videre. 

På hjemmesiden kan i se de aktiviteter der er aftalt. Der kommer et 

førstehjælpskursus (inkl. brug af hjertestarter) for nye, samt genopfriskning, for dem 

der har taget det tidligere søndag den 26. september 2021. kl. 11.00. Vi sender 

tilmelding ud i god tid. 

 Vi har efterlyst nogle medlemmer til at danne et legepladsudvalg, samt nogle til at 

deltage i festudvalget vedr. Sankt Hans bål og sommerfesten, til næste år. Ingen har 

til d.d. henvendt sig, så nu har I muligheden. Vi efterlyste også nogle der var 

interesseret i kasserer jobbet samt redaktør af lokalbladet og webmaster til 

hjemmesiden. Da vores tidligere lokalredaktør og webmaster Kaj Agerskov valgte at 

http://www.of-frolunde.dk/


stoppe 1. januar 2021. Tak til Kaj for hans arbejde gennem årene. Der har meldt sig 

en der er interesseret i at hjælpe os med regnskabet. Anne vores afgående kasserer 

efter 8 år på posten, har lovet at hjælpe den på generalforsamlingen valgte kasserer 

i opstarten, hvilket vi er taknemmelig over. Lokalbladet og hjemmesiden tager vores 

sekretær Heidi sig af, med fornøden hjælp udefra, da ingen har meldte sig. 

Vi har nu aflæst samtlige vandmålere kvartalsvis i år og fundet enkelte brud, som 

medlemmerne er blevet orienteret om. Som tidligere nævnt kommer der en 

opgørelse over dit forbrug i 2o21 til januar 2022, med regulering i april kvartal 2022. 

Aconto beløbet følger grunden, også ved salg, ligesom el. 

Som det er jer bekendt, kommer tvangskloakeringen først i 2023-24 indtil videre. 

Når det sker, vil vi indgå i et konstruktivt samarbejde med dem der udfører 

anlægsarbejdet i SK- Forsyning og medlemmernes interesse. Vi har prøvet at undgå 

en udmatrikulering af parcellerne som SK- Forsyning kræver, da det efter vores 

mening er en unødvendig omkostning. Det kunne vi ikke få politisk flertal for, så nu 

skal der indhentes tilbud fra landinspektørfirmaer desangående. Her vil vi også 

deltage da det ikke er helt problemfrit.  

Projektet Tude Ådal, lader vente på sig. Vi håber på en politisk afgørelse til efteråret, 

men der kan hurtigt gå parti politik i projektet grundet kommunalvalget. Vi startede 

op i 2011 og har været med i brugergruppen siden. For nyligt kom der et forslag fra 

lystfiskerne der indebar at man flyttede en projekteret højvandslukker fra 

Tjokholmdiget til en sluse under Bildsøvej og dermed fik vi Storebælt ind i vores 

baghave. Dette protesterede vi over og i skrivende stund skulle denne løsning være 

taget af bordet. Vi holder fast i en højvandslukker og stormflodssikring i 

Tjokholmdiget, hvor den nuværende pumpestation er. Det er vigtigt vi får en 

afklaring for at vi kommer videre med en tilfredsstillende hurtig afvanding af vores 

område for overfladevand. 

Husk at tilmelde jer i god tid, senest d. 01.08 2021 

Fællesskab med mening; Lokalbestyrelsen. 

 


