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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

Kasserer:

Anne Bruun

Tlf. 51 94 14 62

1. suppleant:

Sebina Gravesen
Tlf. 26 83 37 09

Forside billede:

2. suppleant:

Gert Fleron Beck
Tlf. 31 90 06 05

Æbletræer og græs i
æblelunden.
I må plukke en hat fuld.
Til næste år har fårene
spist græsset,
hvis alt går vel.
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Krysantemum

Så gik denne sommer, nr. 56 her på Frølunde Fed. Sæsonen går
fra 1. marts til 1.november ifølge planloven for sommerhuse og her
hører vores 350 fritidshaver ind under.
Vi har i skrivende stund 58 lovformelige helårsbeboer, der hygger
sig her om vinteren og passer på vores område. Så har du en nabo
eller en på vejen, der er der hele året, så bed dem holde øje med
huset m.m. i vinterperioden.
Beskær de træer der kan genere naboen eller er til fare for bygninger ved storm, som vi kan forvente at få mere af, samt nedbør i
form af kraftig regn, grundet klimaændringerne.
I kan henvende jer til Grønt udvalg og få anvist en plads i kvashegnet ved æblelunden, så skal I ikke behøver at køre så langt og her
vil det gøre gavn.
Rens dine tagrender og nedløb efter løvfald. Luk for vandet, skift
din cykelventil og tøm dit anlæg, se side 9.
Husk at købe jeres honning til vinterbrug, vi har stadig noget på lager til samme pris (30 kr.) pr. glas. Kontakt bestyrelsen når I vil afhente det.
Vi har fundet nogle utætheder på hovedvandledningerne og der er
ikke det store spild af vand, som sidste år og der har ikke været
brud eller læk på jeres installationer de sidste 2 md.
Vi får nogle større udgifter til strøm til drænpumperne grundet el.
priserne.
Vi er startet med opmåling til udmatrikuleringen af samtlige parceller, så de træpæle eller landmålerens pæle må ikke flyttes. Har i
spørgsmål vedr. placeringen så henvend jer til lokalbestyrelsen,
husk de 3 tér Tålmodighed – Tillid – Tolerance. Området er opdelt i
3 og første område skal være færdig inden foråret. Tidsmæssigt til
tvangskloakeringen er der intet nyt, på nuværende.
Spørgsmål om skel mellem naboer, henviser vi til dokumentet
Hegn og et godt naboskab, der kan ses på vores hjemmeside
under HAVE OG HUS _ Hegnsregler for parcellerne i OF Frølunde.
Fortsættes på side 5
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Fortsat fra side 3
Der er nogle medlemmer der mener at det er unødvendigt de får et
blad i postkassen, når de modtager det digitalt. Bestyrelsen har hvert
sit område dvs., at området er opdelt i 5 bladruter. Vi bruger de 4
gange når vi deler bladet ud til at holde tilsyn og bladet er udgiftsneutralt, grundet reklamer. Derudover er medlemmerne gode til at henvende sig hvis der er noget de mener ikke er i orden. Tak for det.
Pas godt på jer selv til vi ses igen, god vinter.
Fællesskab med mening, Lokalbestyrelsen.

Vores nye trailer plads
Nøgler er stadig i skabet, blot der nu er to sæt nøgler til hver trailer.
Når trailerlåsen er taget af, ligges den i kassen og tag den med dig.
Trailerne sættes på plads bag den gule plet og ikke helt op i plankeværket.
Trailerne sættes på ude på Andevig og ikke inde på flisebelægningen.
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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.

Fællesspisning
Hver anden onsdag (onsdag i lige
uger) mødes vi i Aktivitetshuset kl.
18 til fællesspisning, hvor menuen
igen er ”gammeldags hverdagsmad” til en kuvertpris på 40 kr.
Sidste vinter var vi imellem 8 og 12
tilmeldte som spiste og hyggede os
sammen i et par timer og der er plads til flere. Det er en rigtig god måde
at møde andre fra OF Frølunde på.
Man tilmelder sig fra gang til gang. Tilmeldingen er nødvendig og bindende, så ”kokkene” ved hvor mange de skal købe ind og lave mad til. Tilmelding foregår, enten på vores Facebook side eller SMS på tlf. 25 38 28
15 og betaling, enten på MobilePay også 25 38 28 15, eller betaling når
man kommer.
Vi er fælles om oprydningen og skiftes til at lave mad (Det er O.K, hvis
men ikke har mod på at lave mad). De, der laver maden, bestemmer også menuen og sørger for indkøb. Drikkevare, udover postevand og kaffe
skal man selv medbringe.
Den første gang vi mødes bliver onsdag d. 5.10 kl. 18, men der er først
tilmelding efter det bliver skrevet på Facebook, men sæt allerede kryds i
kalenderen om onsdagen i de lige uger.
Menuen er dog allerede bestemt til at være hjemmelavet tomatsuppe
med creme fraiche og hjemmebag og for at alle kan gå mætte hjem er
der denne gang dessert i form af gammeldags lun æblekage med flødeskum. (Dorrit og Anne laver mad).
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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 er du forberedt til når du
skal betale spildevandsafgift ifbm. kloakering.
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 åbne ventilerne så ring til en ven eller bestyrelsen.
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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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GRØNT UDVALG orienterer
Kontaktperson: Hans Bruun, 51941139, klodshans1105@gmail.com

FÅR I ÆBLELUNDEN
Som aftalt på generalforsamlingen i 2022, går vi nu aktivt i gang
med at forberede etablering af klappe får, et moderfår, evt. vædder
og to lam, som er Gotlandske pelsfår.
Vi får således afgræsset området og får nogle dejlige dyr at se på.
Til dette skal vi bruge mere kvas (grene), som I kan lægge mellem
de stolper der er sat ned til formålet.

Ved spørgsmål til dette, henvendelse til ”Grønt Udvalg”. Fårene
ejes og leveres af fåreavler, Niels Hvenegaard, der er ekspert indenfor dette område.
Vi vil komme med en anvisning om hvordan man omgås dyrene og
hvad man evt. må fodre dem med. Ligeledes vil der blive afholdt et
foredrag i A Huset for interesseret i fårs adfærd m.m.

Venlig hilsen
Grønt Udvalg
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Hvis du skal sælge dit hus kan du
sætte dit hus til salg på vores
hjemmeside
www.of-frolunde.dk
Henvend dig til Heidi Boddum. Husk at
lokalbestyrelsen skal have en plantegning over grunden med samtlige bygninger der skal være registreret i BBR registeret, når vi skal
lave syn ved salg erklæring.

OBS OBS

Da alle jo ved at elafgifterne er steget, ser vi os nødsaget til at forhøje prisen pr. person til fra 25, kr. til 35, kr. ved udlejning af Aktivitets huset, pr 1. november. Jer som har skrevet lejekontrakt efter
1. november, vil blive kontaktet pr. mail.
Vi beklager denne stigning, men det er en nødvendighed.

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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Kloakeringsprojekt
for
Frølunde Fed

Se Nyhedsbreve fra SK Forsyning vedr.
kloakeringsprojektet for Frølunde Fed på
vores hjemmeside www.of-frolunde.dk
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Velkommen til nye medlemmer
Adresse:

Navn:

Vagn Petersen, Mette Andersen & Mia Fosbæk
Janet Smith & Henning Koluda
Flemming & Else Marie Hansen
Rie Jakobsen

Rørsangerkæret 1
Lyrekrogen 15
Svanedammen 23
Korsnæbbet 13

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.

SÅ prøver vi igen at holde nytårs taffel i aktivitetshuset
Så sæt kryds i kalender den 28-1 2023 kl. 18.00
Der vil komme nærmere information ud om denne aften midt december,
på mail, i skabene, hjemmesiden og Facebook.

Mailadresser til klubhus og bestyrelse:
Klubhus:

of.frolunde@gmail.com

Formand:

Palle Orth

palle.of.frolunde@gmail.com

Næstf./Sekretær:

Heidi Boddum

heidi.of.frolunde@gmail.com

Kasserer:

Anne Bruun

annebruun.of.frolunde@gmail.com

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
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Dato

27. marts
kl. 10

OF Aktiviteter

Sted

Tårnborg
Forsamlingshus

Generalforsamling

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

19. novemJuleklip / Julebanko
ber
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I Aktivitetshuset

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

19. november 2022

Kl. 13 / 16

Juleklip / Julebanko

28. januar 2023

Nytårstaffel

6. april 2023

Påskebanko

13. juli 2023

Sommerfest banko

15. juli 2023

Sommerfest

25. november 2023

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.
Aktivitetsudvalget er et åbent udvalg. Har du lyst til at styrke fællesskabet i vores dejlige forening, er du velkommen.
Ønsker du at leje Aktivitetshuset, så henvend dig til Heidi Boddum
heidi.of.frolunde@gmail.com
Med venlig hilsen
Os fra aktivitetshusudvalget

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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”De skøre kuglers” aktivitet 2023
Dato

8. april 2023

Aktivitet

Sted

Generalforsamling 2023
På banen
Kl. 10.00
Vi spiller Petanque hele Året rundt
(Alle er velkomne)
Onsdage og Lørdage

29. april
27. maj
24. juni
29. juli
26. august
30. sept.

Vinturnering hver den sidste lørdag i
måneden,
(kun for medlemmer)
Herbert Cup og Afslutning
( kun for medlemmer)

11. nov.
2023

Petanque banen
Fra kl. 10.00

Petanque banen
kl. 10.00

Petanque banen
kl. 10.00

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

Kl. 14.00

Vi er pt. 32 medlemmer i klubben, men der er plads til
mange flere, så vi kan kun opfordre alle der har lyst til at
spille dette dejlige sociale hygge spil, om at melde sig ind
i klubben. Det koster kun 100,- kr. om året, at deltage i de
forskellige turneringer og andre arrangementer
Men for at spille uden for vores turneringer, behøver du
ikke at være medlem af klubben, her kan alle I
OF Frølunde møde op om onsdage og lørdage og spille
med klubben medlemmer, og mærke den gode stemning
Håber vi ser DIG på banen, du er hjertelig velkommen.

Vi gør opmærksom på,
at Petanque banen
kan benyttes af alle

medlemmer i OF-Frølunde
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27. august 2022 august turnering
13 medlemmer var mødt op til
denne dyst, der blev igen spillet gode
kampe. Og der blev serveret
Dejlig Lasagne det var
rigtig godt Tak til Ulla og Bente.
Samtidig vil vi sige velkommen til
Thomas som nyt medlem som så
oven i købet vinder turneringen godt
gået
Vi fandt vinderne til sidst,

Nr. 1. Thomas
Nr. 2. Robert
Nr. 3. Kaj
Stort Tillykke til vinderne
Den næste turnering er vores afslutning og Herbert cup med Pokal og
medaljer, men den bliver desværre først spillet efter at bladet udkommer
så vinderne kommer først i bladet til foråret, men det kan også ses på
vores hjemmeside.
Da dette er det sidste blad i år, vil bestyrelsen sige tak for et godt år i
petanque klubben, vi har alle haft gode oplevelser under vores kampe, og
der skal lyde en tak for de medlemmer der serverede mad til vores turneringer. Tak til jer der altid møder op når der er arbejdsdag.
Så vil bestyrelsen ønske alle en God Jul og Et rigtig Godt Nytår.
Håber vi alle sammen ses til næste år
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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

Facebook
Man behøver ikke at stå på overdragelses dokumentet,
når bare man har sommerhusadressen i OF Frolunde.
Husk at besvare spørgsmål, for godkendelse.
Mvh Sebina og Heidi
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Korsør Genbrugsplads:
OF-Frølunde Lokal:
Andevig 1. 4220 Korsør

Den gamle genbrugsplads på Møllevangen
64, Korsør og i Vemmelev er lukket.
Benyt i stedet den nye genbrugsplads på
Genbrugsvej 6 samt den døgnåbne haveaffaldsplads på Genbrugsvej 2.

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.

Genbrugsvej 6
4220 Korsør
Tlf. 58 35 08 25
Mandag—fredag
Lørdag—søndag
Døgnåbent:

07.00 - 18.00
09.00 - 17.00
haveaffaldsplads

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

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:
AffaldPlus
SK forsyning tanktømning
Rottebekæmpelse
Lægevagten
Skadestue
Akut tandpine
Psykiatrisk akutmodt.
Slagelse kommune
Skorstensfejer
Mobil:

55 75
58 36
58 57
18 18
18 18
29 60
18 18
58 57
58 52
21 77

08 00
25 00
54 30

Fjernelse af Hvepse:
Niels Hvenegaard

30 34 92 74

01 11
36 00
00 85
32 52

————————————————————————

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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