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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2020/21

Formand:

Palle Orth

Tlf. 20 44 14 57

Bestyrelses medlem

Carsten Kraiberg
Tlf. 23 23 38 47

Næstformand

Kim Sørensen

Tlf. 26 35 08 49

Sekretær:

Heidi Boddum
Tlf. 22 43 80 37

Forside billede:

Gøgemarken 15
Vores ubetinget flotteste og naturvenligste
tag i foreningen
2. suppleant:

Gert Fleron Beck
Tlf. 31 90 06 05

2

Kasserer:

Anne Jørgensen
Tlf. 51 81 19 66

1. suppleant:

Jann Mikkelsen
Tlf. 27 50 98 99

Så har vi snart normale tilstande i Danmark. Vi har således åbnet
for udlejning af vores Aktivitetshus, så der er en stor efterspørgsel.
Bestilling foregår ved henvendelse til Anne; mail:
anne.of.frolunde@gmail.com. På hjemmesiden:
www.of-frolunde.dk kan du se, hvornår der er ledigt, samt alt vedr.
leje af nævnte hus. Husk du kan downloade en app, så du altid har
hjemmesiden med de oplysninger du har brug for i nærheden. Vi
arbejder hele tiden med at optimere hjemmesiden. Har du noget du
vil bidrage med, eller noget du mangler så henvend dig til Heidi,
mail: heidi.of.frolunde@gmail.com
Vandforbruget: Grundet tørken er vandforbruget steget en del,
hvilket vi kan se på hovedmåleren. Det er en god ide at øve sig i at
sparre på vandet inden kloarken kommer, da vandprisen vil blive 3
doblet til den tid. Vi læser samtlige målere af hvert kvartal, så nu er
vi halvårligt. Du kan sende en mail til klubhuset;
of.frolunde@gmail.com og spørge om hvad du har brugt i første
halvår, så sender vi en mail med resultatet til dig. Det halvårlige
forbrug er sat til; sæson beboer = 23m3 og helårsbeboer 42 m3 pr.
år. Vi aflæser det digitalt, så når du ser en Citroen Berlingo med
en antenne på taget ”luske rundt” så er det os. Det tager ca. 3
kvarter, da vi overholder hastighedsbegrænsningen på max 15 km.
Senere i år får vi en antenne i flagstangen, hvilket gør det lettere.
Beskæring: Vi vil give påbud til dem der ikke overholder afstandskravene som I kan se andet sted i bladet og dem der bruger rabatten til skraldebøtter og andre genstande der ikke hører til her, vil få
et påbud på at fjerne disse straks. Hvis der er nogle der mener at i
ikke har fået slået rabatterne eller de grønne områder m.m.. skal i
kontakte bestyrelsen, eller klubhuset, gerne pr. mail. eller i åbningstiden, nævnte skal slås hver 14. dag.
Fællesskab med mening: Dette står på gavlen af Aktivitetshuset
og vi bruger det tit når vi sender meddelelser ud. Man kan også
bruge det omvendt ”mening med fællesskabet”. Så hvis der er nogle der vil bidrage til fællesskabet, er i hjertelig velkommen, bare
henvend jer til bestyrelsen.
Fortsættes på side 5
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Fortsat fra side 3
Drejer det sig om grønt udvalg er det Hans, mail; klodshans1105@gmail.com. Er det Petanque foreningen ”De skøre
kugler” er det Kaj, mail; kaj.agerskov@gmail.com Vi kunne godt
bruge et ”Legepladsudvalg” bestående af repræsentanter for børnefamilierne, evt. med mormor/morfar der tit passer ungerne, så vi
kan få fastsat en ”Legeplads dag” til vedligeholdelse af legepladsen sammen med børnene, med gratis sodavand og pølser som vi
plejer.
Vi har tidligere efterlyst nogle der vil stille op til valg som kasserer
og en suppleant til bestyrelsen, samt en redaktør/ webmaster, til
hjemmesiden. I Skrivende stund har Anne Bruun, Smutten 12
meldt sig som kandidat til kasserer jobbet. Anne har ordnet regnskab for Firmaet Nilpeter i Slagelse og flytter herud for at nyde sit
otium med sin mand Hans der er med i det grønne udvalg. Vores
nuværende kasserer Anne j. har lovet at hjælpe med at sætte den
valgte kasserer. ind i sagerne, samt at stå for udlejning af Aktivitetshuset foreløbig til 1. januar. Der meldte sig ingen webmaster /
redaktør. Dette tager Heidi vores sekretær sig af med hjælp ude
fra, Kaj Jensen Korsør, der har hjulpet os før.
Generalforsamlingen: Som tidligere annonceret afholder vi generalforsamling i Tårnborg Forsamlingshus søndag d. 08.08 2021.
Den skulle være afholdt sidst i marts, men grundet Coronaen og
de regelsæt det medførte blev den udsat. Da der ikke er nogen
forpagter af forsamlingshuset, så vi må denne gang nøjes med
kaffe og wienerbrød samt øl og vand. I får tilsendt indkaldelsen
med dertil tilhørende 3 uger før afholdelsen. Der vil også blive
sendt en tilmeldelse med ud. I henvisning til vedtægterne, har alle
lokalforeningens medlemmer der står på overdragelsesdokumentet og ikke er i restance har møde og tale ret. Der er kun en stemme pr. parcel. Vi betragter ægtefæller, samlevere og familie som
gæster, men kan af evt. manglende plads, bede dem blive hjemme.
Velkomstmøde for nye medlemmer: (Medlemmer der er kommet til efter d.06.09 2020) Vi afholder traditionen tro møde i Aktivitetshuset søndag d.18.07 kl. 11, tilmelding nødvendig, se andet
sted i bladet.

Fællesskab med mening
Lokalbestyrelsen
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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.

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

EFTERLYSNING
Vi har et festudvalg, som bl.a.
står for at arrangere
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 arrangere
div. festlige feste
Giv gerne besked til Bente, Ulla eller Heidi
Festlige hilsner fra Bente (50 58 00 19), Ulla (22 18 21 31)
og Heidi (22 43 80 37)
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Står du og mangler 2 sikre hænder
til et projekt som f. eks herunder…
Så tøv ikke med at kontakte mig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Henrik Johansen, Korsør
Tlf. 20 46 3719
Email:

henrikshandyservice@outlook.dk

Hjemmeside:
www.henrikshandyservice.com
CVR 35502246
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Kom og mød bestyrelsen.
Som gerne fortæller lidt om OF`s historie,
og om muligheder omkring vores område
og naturen.
Vi ser gerne en tilmelding, da
vi er vært med kaffe, the, øl
og vand.
Til mail klubhus:
of.frolunde@gmail.com
Eller på sms til Heidi på:
22438037
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OPFORDRING/HENSTILLING OM
BESKÆRING AF BEPLANTNING MOD VEJ
I forbindelse med uddeling af dette blad vil vi tjekke om der er nogle
der ikke overholder de afstandskrav som vist på skitsen. De vil få en
henstilling om at bringe forholdet i orden inden 14 dage.
Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk, så den holdes indenfor parcellen.
Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så
højt oppe, at alle kan passere uden gener.
Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over
rabatten på 2.80 meter og en frihøjde over kørebanen på 5 meter.
Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Kærlig hilsen
Lokalbestyrelsen på vegne af:
Skraldemanden og de andre store biler,
samt Benjamin der slår rabatterne
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GRØNT UDVALG orienterer
Under rydningen omkring de nye træer i æblelunden blev der blotlagt en
rede med en rugende and, vi afspærrede området omkring reden og kunne så blot håbe at anden klarede strabadserne nu den lå ubeskyttet på
den åbne mark.
Få dage efter uheldet fandt vi reden forladt og kun æggeskallerne lå
tilbage, tænkte at reden var plyndret.
Senere fandt vi andemor i dammen ved Gøgemarken omgivet af 8 nyudklækkede ællinger. og, puha, glæde og stor lettelse.
Fremover vil kun stierne blive slået i yngletiden.

Gøgeurt
Det er også en god ide at checke hækken og højt græs for fugle reder før
man går i gang med hækkeklipper og buskrydder i yngletiden.
Efter vi er startet med naturpleje af det fredede areal ved at slå græsser
hv. andet år er der fundet ca. 30 af den fredede orkidé på nye steder.
Grøn midsommer hilsen
Solvejg
12

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 ejendomsmægler 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.

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.
13

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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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
Kontakt til Aktivitetsudvalget:
Kontaktpersoner

E-mails

Telefon nr.

Ulla Bang

ullabang@godmail.dk

22 18 21 31

Bente Orth

bentpr1955@gmail.com

50 58 00 19

Heidi Boddum

heidi.of.frolunde@gmail.com

22 43 80 37
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Dato

18. juli
2021

OF Aktiviteter

Sted

Velkomstmøde
for nye medlemmer

Kl. 11.00
Aktivitetshuset

Generalforsamling

Tårnborg
Forsamlingshus

18. juni
2022

Skt. Hans fest

På Bålpladsen

14. juli

Banko

16. juli

Sommerfest dag
Med morgenmad, kræmmere, og
diverse.

På fællesarealet

16. juli

Sommerfest aften
Med god mad, musik og sang og
diverse underholdning

I teltet

8. august

I teltet
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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
På lørdage mellem
På søn- og helligdage ml.
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kl. 07.00 og 19.00
kl. 09.00 og 16.00
kl. 09.00 og 13.00

18. juli 2021

11.00 -

Velkomstmøde for nye
medlemmer

20. november 2021

Juleklip / Julebanko

19. januar 2022

Nytårstaffel

15. april 2022

Påskebanko

14. juli 2022

Sommerfest banko

16. juli 2022

Sommerfest

20. november 2022

Juleklip / Julebanko

Nærmere oplysninger om disse arrangementer vil kunne læses på hjemmesiden, 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
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29. maj 2021 Maj turnering
17 medlemmer var mødt op til
denne dyst, der blev igen spillet gode kampe. Nu kunne vi igen spille
på normal vis det var dejligt.
Bagefter blev der serveret Biksemad det var bare guf guf.

Vi fandt vinderne til sidst,
Nr 1. blev Robert Nr. 2 blev Hanne
og på 3. pladsen kom Svend
Stort Tillykke til vinderne

26. juni afholdt vi vore Juni turnering
Vi var kun 8 til denne turnering som
foregik i strålende sol, og der blev
spillet tætte kampe. Bagefter fik vi
dejlig Spansk Paella det var dejligt,
tak til Gitte og Bente
.Vinderne blev:
1. Palle 2. Bente 3. Kjeld
Tillykke til vinderne
HA EN RIGTIG GOD SOMMER
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23. juni 2021 Afholdt petanqueklubben:
Julefrokost/Sankt Hans aften på banen
Da vi ikke kunne afholde vores normale julefrokost i november 2020, valgte vi at
kombinere julefrokost og Sankt hans.
Det blev en rigtig dejlig aften, vi mødtes kl 17.00, og vi havde besøg af selveste
julemanden som servere velkomstdrink. Vi fik serveret en dejlig julefrokost med
sild og det hele. Der var også Risalamande med mandel gave, det manglede
bare ikke noget. Der var en dejlig afslappet stemning Alle nød maden. Der skal
lyd en kæmpe tak til Gitte og Benedikte for den dejlige julefrokost.

Bålet blev tændt kl.
21.00 og det
brændte flot på en
dejlig stille aften
Tak til ALLE for en
dejlig aften
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Alle henvendelser vedr. lokalbladet
og hjemmesiden skal ske til Heidi
SEKRETÆR – Heidi Boddum
Mobil – 22 43 80 37
heidi.of.frolunde@gmail.com

mail med kopi til Klubhuset:
of.frolunde@gmail.com

mere fra GRØNT UDVALG
En del af det grønne udvalg tager sig en velfortjent pause i
”æblelunden”.
Har i nogle grene i vil af med, kan i placere dem i det kvashegn, der
er etableret efter aftale med Hans, tlf. nr. 51 94 11 39.
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Kavo genbrugspladser:

OF-Frølunde Lokal:
Andevig 1. 4220 Korsør

Vemmelev Genbrugsplads

Kontortid: søndag 10.00-11.00
NB! Kontoret er lukket fra:
1. oktober til 1. april

Industrikrogen 2
4241 Vemmelev
Tlf. 58 38 24 25

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk
Mail adresse of.frolunde@gmail.com

Tirsdag—onsdag
Torsdag:
Fredag –søndag:

—————————————————————

Mandag Lukket

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

Korsør Genbrugsplads:
Møllevangen 62
4220 Korsør
Tlf. 58 35 08 25
Mandag—søndag

09.00 - 17.00

————————————————————————

Diverse service numre:

38
25
54
07
07
01
93
36
00
32

__________________________________

Oplysning vedr. renovation:
http://slagelse.renoweb.dk/
anmeldafvigelse.aspx

———————————————————

57
36
57
15
15
60
55
57
52
77

09.00 - 16.00
09.00 - 18.00
09.00 - 16.00

Renovation
SK forsyning tanktømning
Rottebekæmpelse
Lægevagten
Skadestue
Akut tandpine
Psykisk sygdom
Slagelse kommune
Skorstensfejer
Mobil:

58
58
58
70
70
29
58
58
58
21

50
00
30
00
08
11
03
00
85
52

Fjernelse af Hvepse:
Niels Hvenegaard

30 34 92 74

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
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