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Nyhedsbrev december 2019 

Året går på hæld, og de fleste lokalafdelinger har lukket ned for  
vinteren. Heldigvis er der nu kun godt 3 måneder til, at vi alle  
igen kan nyde længere ophold i vores fritidshuse, 
pusle i vores haver og hygge os med naboerne.  

I Hovedbestyrelsen arbejdes der til stadighed på, at sikre medlemmerne 
de størst mulige fordele og sikre, at OF er et godt sted at være. 
I 2019 har vi f.eks. intensiveret arbejdet med dræning i alle områder. 
Drænprojekter er påbegyndt i flere områder, og vi glæder os over, at alle 
områder bevæger sig i retning af optimale forhold, når det gælder det 
skiftende klimas udfordringer. 

Formandskabet varetager den daglige drift, og assisterer 
lokalbestyrelserne, når der er behov for det. Formandskabets samarbejde 
med Lokalbestyrelserne er tiltagende, hvilket længe har været et ønske 
fra Formandskabet. 

På kontoret i Gothersgade servicerer Britt, Tina og Kirsten medlemmerne, 
Formandskabet og Hovedbestyrelsen. Så de har nok at se til. 
Bl.a. har der i 2019 været 175 overdragelser af parceller, hvoraf de 47 er 
sket i Harrestrup. Det er også kontoret, du skal rette henvendelse til, hvis 
du har ændringer til din adresse, e-mail og tlf. nr. 

 

www.of-fritid.dk 
Hvis du vil vide mere om OF og de 8 lokalområder, findes der mere info på 
hjemmesiden. Som noget nyt er vedtægten at finde som lydfil, så den kan 
proppes direkte ind i ørerne. 
Har du relevant info, du gerne vil dele med os andre, så indsend det til 
of@of-fritid.dk. Så sørger vi for at publicere det på hjemmesiden. 

 

 



 

Generalforsamlinger i lokalafdelingerne 
I marts afvikles, som altid, de lokale generalforsamlinger: 

Kvistgård d. 14. marts kl. 11:00 
Lynæs d. 18. marts kl. 18:00 
Harrestrup d. 21. marts kl. 10:00 
Ågerup d. 22. marts kl. 10:00 
Frølunde d. 22. marts kl. 10:00 
Vesterlyng d. 22. marts kl. 10:00 
Torup d. 24. marts kl. 19:00 
Møllehøj d. 29. marts kl. 10:00 

Det er desværre ikke altid lige nemt at samle en bestyrelse på 5 
medlemmer. Det er frivilligt arbejde at sidde i en bestyrelse, og det er 
mange steder tidskrævende. Det er heldigvis også interessant og lærerigt 
at være med til at forme lokalbestyrelsen, og at deltage i et godt 
samarbejde, så tænk over, om du ikke skal melde dig under fanerne, og 
bidrage med gode idéer til glæde for fællesskabet. Lokalbestyrelserne 
skal huske på, at de kan ’aflaste’ sig selv, ved at videregive opgaver til 
kontoret i Gothersgade – f.eks. regnskab, som kan være en svær opgave. 
Under alle omstændigheder så mød op på generalforsamlingen og støt din 
lokalbestyrelse, der i årets løb har gjort et stort arbejde til fordel for alle. 

 

Kongres lørdag d. 25. april 2020 
Kongressen er OF´s øverste myndighed og afholdes hvert andet år. 
Det er her, der vælges medlemmer til Formandskabet, der bliver 
godkendt årsrapporter, der kan stilles forslag af 
Lokalgeneralforsamlinger eller af Hovedbestyrelsen, og der vælges 
Bilagskontrollanter og Revisor.  
På Kongressen er 5 medlemmer af Lokalbestyrelserne faste deltagere, og 
derudover stiller hvert lokalområde med 3-10 deltagere alt efter antal 
parceller i området. 
Har du lyst til at være med til at præge OF, og give din mening til kende på 
et højere plan, opfordres du til at melde dig som delegeret på din lokale 
generalforsamling. 

 

Tak for i år 
Med alle disse formaliteter in mente håber vi, at de gav stof til eftertanke 
og blod på tanden. Vi bør være mange, der gerne vil være med til at gøre 
et stykke frivilligt arbejde til glæde for os alle. 
God jul og godt nytår ønskes alle medlemmer af 
Formandskabet – Maria Garde, Inge Eiersted og Benedikte Agerskov 


