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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2021/22

Formand:

Næstformand/Sekretær:

Tlf. 20 44 14 57

Tlf. 22 43 80 37

Palle Orth

Bestyrelses medlem

Carsten Kraiberg
Tlf. 23 23 38 47

Heidi Boddum

Bestyrelses medlem

Kim Sørensen

Tlf. 26 35 08 49

Forside billede:

Gæster i haven
på Drosselbakken 6
2. suppleant:

Gert Fleron Beck
Tlf. 31 90 06 05

2

Kasserer:

Anne Bruun

Tlf. 51 94 14 62

1. suppleant:

Sebina Graversen
Tlf. 26 83 37 09

Så fik vi endelig afholdt vores generalforsamling d. 8. august i
Tårnborg forsamlingshus. Den skulle have været afholdt d. 28.
marts, men blev udsat grundet Coronaen og dermed afholdt 4 mdr.
senere. Der var fremmødt 75 personer samt Formandskabet for
OF, bestående af 3 personer. Der var 53 stemmeberettiget parceller. Vi plejer at ligge på ca. 65 parceller. Den beskedne nedgang
kan skyldtes Coronaen – at der ikke var mad, (af samme årsag) –
at det var en anden tid på året eller at man var tilfreds med lokalbestyrelsens arbejde. Vi fik sagt farvel til vores kassere, Anne Jørgensen, der har været i bestyrelsen i 10 å, heraf 8 år som kasserer. Anne står indtil videre for udlejning af Aktivitetshuset, det siger
vi tak for. Vi fik valgt en ny Anne som kasserer, nemlig Anne Bruun
fra Smutten 12. Anne er ansat på deltid hos firmaet Nilpeter i Slagelse som regnskabsassistent. Vi fik også valgt en ny suppleant
Sebina Graversen, Stenvendertoften 4, der til dagligt er beskæftiget som, kontorassistent/koordinator.
På generalforsamlingen blev vi enige om et nyt tema;” Fremtiden
for OF. Frølunde afd. ” således at forstå at vi i fællesskab skaber
fremtiden for vores dejlige område og med henblik på at vi på et
tidspunkt skal have en ny formand. I forbindelse med fremtiden fik
vi også vedtaget at oprette en Facebook gruppe OF-FRØLUNDE
FED, kun for medlemmer og med følgende vedtaget retningslinjer;

REGLER.
Det er en positiv gruppe, hvor negativ sladder, samt indlæg og
kommentarer der kan være stødende, udtryk for chikaneri –
ukvemsord - nedladende og diskriminerende sprogbrug – skal slettes. Det er administrator forpligtiget til. Vi fastholder os retten til at
blokere vedkomne, der overskrider reglerne. Suppleant, Sebina og
næstformand/sekretær, Heidi er enige om, sammen at være administrator for gruppen. De og en samlet bestyrelse er enig om en
forhåndsgodkendelse af indlæg godkendes af administratorer. Den
kommer op at stå inden udgangen af september, I får besked pr.
mail. når den starter op.
Fortsættes på side 5
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Fortsat fra side 3
Fremover vil vi gå mere op i biodiversiteten i vores område. Vores
område er groft opdelt i ; 3 fredede arealer og 5 søer der er fredet
efter naturlovens §3 og skal ”plejes” herefter. Samt en skovstrækning ud mod Broholmvej der forbliver vild og passer sig selv. Grønne områder der er fællesarealer, herunder boldbanen, hundeskoven og æblelunden. Æblelunden ”plejes” af grønt udvalg, der er et
åbent udvalg.
Brænde: der vil være mulighed til at afhente poppeltræ til at flække
på P. pladsen ved Lyrekrogen 2 efter først til mølle-princippet til
eget forbrug, samt flis i æblelunden.
Vejene vil blive repareret, samt påkørte og defekte skilte vil blive
udskiftet til efteråret. Beplantning ud over rabatterne og kørebanen
der er til gene, vil blive fjernet på medlemmets regning hvis man
ikke retter sig efter bestyrelsens henvisninger. Så hvis du modtager en mail -brev desangående så gør noget ved det.

Der er stadigvæk nogle der kører alt for stærkt i forhold til omgivelserne, til fare for børn og dyr, samt alle os andre. Ser du de samme biler der af uforklarlig grunde ikke overholder vores anbefalede
hastighed på max 15. km. i timen, så skriv nummeret op sammen
med en kort beskrivelse af bilen og læg det i postkassen ved klubhuset Andevig 1 A. Hvis du ved hvor den hører til eller hvilken vej
den kommer fra så skriv det på. Du er også velkommen til at sende en mail til klubhuset desangående. Vi vil derefter henvende os
til synderen.
Tude Ådal projektet har vi fået oplyst, skal til behandling i Slagelse
kommunes MPL-udvalg den 30.08 2021, Derefter skal det behandles på byrådsmødet. Det startede op i 2011 så nu må det være på
tide at få det udført til gavn for naturen.
Som i har bemærket, har vi optimeret vores hjemmeside www.offrolunde.dk , hvis i mener der er nogle mangler så
giv os et praj pr. mail.

Fortsat god sommer
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

Næstf./Sekretær:

Heidi Boddum

Kasserer:

Anne Bruun

Best. medlem:

Kim Sørensen

kim.of.frolunde@gmail.com

Best. medlem:

Carsten Kraiberg

carsten.of.frolunde@gmail.com

1. Suppleant:

Sebina Gravesen

sebina.of.frolunde@gmail.com

2. Suppleant:

Gert Fleron Beck

gert.of.frolunde@gmail.com

heidi.of.frolunde@gmail.com

annebruun.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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Hjertestarter ved Aktivitetshuset
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Trailere

Som i kan se er der blevet monteret en kasse på trailerne. Disse
indeholder et net og en snor til brug. Tjek at disse er til stede når
i skal bruge traileren, samt at alt fungere. Vi har en del reparationer, fordi nogle medlemmer ikke har respekt for vores fælles eje.
Så giv os et praj hvis i observerer noget. Der er således stor
sandsynlighed for at det er den der har brugt traileren før dig, der
er årsagen, så vil vi henvende os til vedkomne.
Lokalbestyrelsen
Fællesskab med mening
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GRØNT UDVALG orienterer
Søndag den 15. august var der arbejdsdag i Æblelunden. Tilmeldingerne
tikkede ind efter opslaget blev annonceret på generalforsamlingen, og 14
mennesker mødte op.
Gangstierne blev slået, tidselkrattet blev ryddet, alt det afslåede blev revet sammen,
læsset på trailer og kørt væk,
og det blev ryddet op langs
kvashegnet.
Hvor var I gode til at fordele
arbejdet mellem jer, så alt
blev ordnet med hjælp fra
buskrydder, le, river, spader,
grensakse, håndkraft og bil.
Maden til aftenens grillhygge blev også tilberedt, og menuen bestod af
hjemmelavet kartoffelsalat,
grøn salat og vandmelonsalat
plus masser af grillpølser og
lune flutes. Og selvfølgelig
forskellige drikkevarer - både
i løbet af dagen og senere til
maden.
Vejret var sørme også med
os, så trillebøren med drikkevarer måtte flyttes rundt flere
gange i løbet af eftermiddagen for at stå i skyggen.
Men det allerbedste var at mødes med andre medlemmer af vores OF
familie, og skønt at opleve at alle fik en hyggelig snak med flere, som de
ikke kendte i forvejen.
1000 TAK for den store opbakning.

De bedste hilsner fra Grønt Udvalg
Næste møde holdes onsdag den 1. september kl. 13 i Aktivitetshuset.
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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.
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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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Navn:

Velkommen til nye medlemmer
Adresse:

Dorrit Tellerup
Anne Groth
Kaj Skaanig
Kasper Mortensen og Rikke Sørensen
Mikkel og Trine Keller
Thomas Olorenshaw og Lise-Lotte Werner
Sebina Gravesen og Kim Pedersen

Lyrekrogen 7
Lyrekrogen 2
Lyrekrogen 8
Hønsestien 5
Munkelukket 7
Stenvendertoften 8
Stenvendertoften 4

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

OF Aktiviteter

Sted

18. juni

Skt. Hans fest

På Bålpladsen

14. juli

Banko

I teltet
på boldbanen

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
På boldbanen
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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

26. september 2021

11.00 -

Førstehjælps kursus

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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”De skøre kuglers” aktivitet 2021
Dato

Aktivitet

Generalforsamling

Sted

Kl. 10.00
På banen

Vi spiller Petanque hele Året rundt
(Alle er velkomne)
Onsdage og Lørdage

Vinturnering hver den sidste lørdag i
måneden,
28. august 2021

(kun for medlemmer)

Petanque banen
Fra kl. 10.00

Petanque banen
kl. 10.00

Herbert Cup og Afslutning
25. sept. 2021

( kun for medlemmer)

13. nov.
2021

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

Petanque banen
kl. 10.00

Kl. 14.00

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

Vi gør opmærksom på,
at Petanque banen
kan benyttes af alle
medlemmer i OF-Frølunde
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30 juli afholdt vi månedens vinturnering
17 medlemmer mødte op til dysten.
Det blev som sædvanlig en dejlig dag
med rigtig gode kampe
Vi måtte ud i en omkamp mellem Kaj og
Hans-Ole.
Men vi fandt vinderne til sidst.
Og Bagefter blev der serveret Ristede
pølser og brød fra Weber grillen, det
blev spist med velbehag
.
Nr. 1. blev Kaj, 2 blev Hans-Ole og på
3. pladsen Hanne
Stort Tillykke til vinderne
Her skulle august turneringen stå men bladet kom før turneringen så den
kommer på i næste blad.
Nu har vi kun 2 turneringer tilbage i året 2021, og her kunne du/I være
med, hvis du/I var medlem af Petanque klubben ”De Skøre Kugler”
Vi kunne godt ønske os flere medlemmer. Vi er pt. 28 medlemmer, og det
gjorde heller ikke noget hvis vi så lidt yngre medlemmer så vi kunne få
gennemsnitsalderen ned for den er blevet lidt høj.
Det koster kun 100,- kr. at være medlem af klubben for et helt år og når vi
har turnering koster det 20 kr. at deltage, så har du også mulighed for at
vinde vin. Som regel er der mad efter hver turnering.
Mød op på onsdage og lørdage og prøv at spille med. Vi er en meget
social og hyggelig klub og alle er velkomne. Vi har masser af kugler!
Vi glæder os til at se jer.
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Alle henvendelser vedr. lokalbladet
og hjemmesiden skal ske til Heidi
NÆSTF./SEKRETÆR – Heidi Boddum
Mobil – 22 43 80 37
heidi.of.frolunde@gmail.com
mail med kopi til Klubhuset:
of.frolunde@gmail.com

DISSE HØRER IKKE TIL
I NATUREN

Grønbenede
rørhønsekyllinger

Her har vi 3 af vores 5 grønbenede rørhønskyllinger. Vi har haft grønbenede
rørhøns hver år, men for første gang har
vi haft rørhønsenes kyllinger, disse har
vi fulgt helt fra små dunede tennisbolde.
Jørgen og Gitte
Lyrekrogen.

fundet i grøften
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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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