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Nyhedsbrev december 2020 

Et meget mærkeligt år rinder ud – heldigvis. 
Covid-19 har sat sine spor i hele verden, og selvom vi i Danmark har 
’udvist samfundssind’, har det præget hverdagen for os alle. 
Noget forsinket lykkedes det alle 8 lokalafdelinger at afholde 
generalforsamlinger og i september blev OF’s kongres afholdt i Roskilde 
Kongrescenter. Her blev vedtægten ændret på nogle områder. Ny 
vedtægt er uploadet på OF’s hjemmeside, og vil blive fremsendt til de 
medlemmer, der er fritaget for digital post. 
Måske netop på grund af Covid-19 eksploderede salget af sommerhuse i 
DK denne sommer, og i OF er der i 2020 overdraget 199 huse, og alle 
tomme parceller er overdraget til nye medlemmer. Vi byder alle nye 
medlemmer velkommen, og håber, de har fundet sig godt til rette. Husk, at 
lokalbestyrelsen altid er behjælpelig, hvis man har spørgsmål. Man er 
også altid velkommen til at kontakte hovedkontoret i Gothersgade, hvis 
det er dér, hjælpen skal hentes. Det er også der, der skal rettes 
henvendelse hvis der er ændringer til adresse, e-mail og tlf. nr. 
Hermed følger lidt opdatering: 

Hovedkontingentet stiger. Som følge af Hovedbestyrelsens budgettering 
vedrørende drænprojekter og den kommende tvangskloakering i OF 
Frølunde, stiger hovedkontingentet med kr. 100,- pr. kvartal pr. 1.1.2021 
og endnu kr. 100,- pr. kvartal pr. 1.1.2022. 

Drænprojekter i lokalområderne er stadig i gang: i Kvistgård og 
Vesterlyng er arbejdet afsluttet, og i Torup er ’det første spadestik’ sat 
primo december. Forude venter resten af lokalområderne. 

Tvangskloakering. OF Frølunde skal tvangskloakeres som følge af 
Slagelse Kommunes forslag ’Tillæg 7’ til spildevandsplan 2019. 
Kommunen har sendt forslaget i offentlig høring med høringsfrist d. 
26.1.2021. Hovedbestyrelsen arbejder på en løsning, der er til størst mulig 
fordel for OF og medlemmerne. 



 
Lokalplan Ballerup Kommune. OF Harrestrup og OF Ågerup er hårdt ramt 
af Kommunens forslag til ny lokalplan, som med sin nuværende ordlyd 
bl.a. kraftigt vil begrænse medlemmernes brug af deres fritidshus. 
Hovedforeningen arbejder på, i samarbejde med vores advokat, at 
medlemmerne i disse områder ikke skal stilles ringere end andre 
medlemmer i OF, og en enig Hovedbestyrelse vil gå hele vejen, for at sikre 
medlemmernes rettigheder. Lokalbestyrelserne i de 2 områder arbejder 
ligeledes parallelt med hovedbestyrelsen i form af samarbejde med de frie 
haveforeninger i Ballerup Kommune. 

Byggeri i OF. Når du skal bygge på din parcel, skal du lave en 
byggeansøgning, hvor du beskriver, hvordan dit byggeri skal se ud. 
Du finder oplysninger i lokaldeklaration eller lokalplan for dit lokalområde 
i forhold til, hvordan du skal forholde dig med hensyn til byggeri. 
Du skal aflevere målfaste tegninger og en materialeliste til din 
lokalbestyrelse eller OF alt efter, hvor sagsbehandlingen foregår. 
Man må selvfølgelig ikke påbegynde byggeriet uden at have modtaget en 
stemplet og underskrevet godkendelse af tegningerne. 

Salg af hus. Når du skal sælge dit hus, er du selv ansvarlig for, at byggeri 
på din parcel er lovligt og opfylder krav til byggeri i lokaldeklaration eller 
lokalplan, inden du henvender dig til lokalbestyrelsen om et syn af din 
parcel, så lokalbestyrelsen kan udfærdige en “ erklæring ved salg”. 
Hvis dit byggeri ikke er lovligt, får du ikke en “erklæring ved salg” før du 
har lovliggjort byggeriet. Du kan ikke sælge et byggeri, der er ulovligt. 
Når der foreligger en “erklæring ved salg” kan hovedkontoret i 
Gothersgade viderebehandle sagen. 
 
Ændring i BBR. Hvis du ændrer dine bygningsoplysninger i BBR, skal du 
huske, at der altid skal ligge en godkendt byggetilladelse til grund for dine 
ændringer. Det er ikke nok kun at ændre oplysninger på bygningen, hvis 
du ikke allerede har en godkendt byggetilladelse fra Kommunen eller 
lokalbestyrelsen, alt efter hvor byggemyndigheden ligger. 
Det samme gælder, hvis du skal sælge dit fritidshus - så er det ikke nok at 
ændre din BBR, hvis du ikke også har en godkendt byggetilladelse, da din 
lokalbestyrelse i så fald ikke kan godkende bygningen på din parcel, hvis 
denne ikke passer til den godkendte byggetilladelse, som OF har liggende 
på din parcel. 

Lånemuligheder i fritidshuset. OF har i øjeblikket indgået aftaler om 
indtrædelsesret i et medlemskab i OF, med nedenstående banker, hvis de 
yder dig, som medlem, et lån: 

 Nordea kan tilbyde dig et kreditforenings-lignende lån på favorable 
vilkår. Nordea Kredit kender OF rigtig godt, og OF har et godt 
samarbejde med banken til fordel for vores medlemmer. 
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 Nykredit har ligesom Nordea også mulighed for at yde dig et 
kreditforenings-lignende lån på favorable vilkår. 

 Arbejdernes Landsbank tilbyder også medlemmer i OF 
lånemulighed.  

En indgået låneaftale vil altid være en aftale mellem medlemmet og 
banken, og er altså OF uvedkommende, da foreningen ikke agerer 
rådgiver i forhold til låneaftaler.  
OF skal dog sikre, at ved enhver indtrædelsesret fra banker, skal OF's 
vedtægt overholdes, ellers kan indtrædelsesretten ikke godkendes og 
underskrives af foreningens tegningsberettigede (formandskabet).  

Generalforsamlinger i 2021  
Kvistgård lørdag d. 13. marts  
Lynæs torsdag d. 18. marts 
Vesterlyng lørdag d. 20. marts  
Ågerup søndag d. 21. marts 
Torup mandag d. 22. marts 
Møllehøj lørdag d. 27. marts 
Harrestrup lørdag d. 27. marts 
Frølunde søndag d. 28. marts 

OF i Gothersgade. Her servicerer Britt, Tina og Kirsten medlemmerne, 
Formandskabet og Hovedbestyrelsen. 

www.of-fritid.dk. Hvis du vil vide mere om OF og de 8 lokalområder, findes 
der mere info på hjemmesiden. Den nye vedtægt forefindes ligeledes her. 
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. 
 
Tak for i år. Vi håber naturligvis alle på, at det er lysere tider vi går i møde. 
At 2021 bringer tættere samvær med sig, så vi igen kan være mere 
sammen på vores fristeder i OF. Husk, at også du kan være med til at løfte 
de frivillige opgaver, der følger med ved f.eks. at være en del af en 
lokalbestyrelse. Tak til alle jer, der har påtaget jer den opgave. 
 
På vegne af OF ønsker formandskabet alle en god jul og godt nytår 
Maria Garde, Inge Eiersted og Benedikte Agerskov 


