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Sidste frist for
indlevering af
materiale til næste
blad er
den 08. april 2015.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØREN MENER:
Dette nummer af
OF-Bladet er det første, hvor
det nye Forretningsudvalg kun
har virket i få måneder og jeg
overtager redaktørposten efter
Flemming Sass Jensen.
Jeg vil gerne være med til at
vende en udvikling. De tidligere blade har i flere år været
af en kvalitet, som i min optik
desværre kun er faldet, og som
ikke har været et i åndehul i
debatten - blandt medlemmer
og Hovedbestyrelsen eller med
Forretningsudvalget, snævre
etiske regler gjorde en dialog
umulig.
Nu prøver jeg at åbne op, så
alle der ønsker det kan komme
til orde. Se vore nye etiske retningsregler på of-fritid.dk.

områderne, styre debatindlæg
og finde svar på forhåbentlig
alle jeres spørgsmål og kommentarer. Tag derfor godt
imod Elisabeth Vind. Hun er
uddannet fra RUC-Kommunikations uddannelsen. Jeg kender
Elisabeth i forvejen, idet hun
i et stykke tid har været med i
teamet som vi bruger, når OF
holder kongresser og hovedbestyrelsesmøder m.v.
Som det fremgår af budgettet
så koster det ca. 150.000,00
kr. at producere og distribuere
de to blade som bestemmelserne i vedtægtens § 17 har
sat som minimum. Det blev på
kongressen i år vedtaget, at vi
på kongressen i 2016 skal have
revideret vedtægten. Jeg håber
derfor, at vi kan få bladet til at
blive en succes, så vi kan bevare bladet.
I dette nummer er det vigtigste
oplysninger om kontingenter,

Jeg vil opfordre jer til at støtte
op om bladet. Mit ønske er,
at det bliver muligt at holde
gejsten højt og få bladets læserskare op. Det er derfor med
store intentioner vi vil forsøge
målrettet at få flere læsere
blandt OFs medlemmer.
Jeg vidste, at det ville blive
svært, al den stund, at der
ikke er mange til at kæmpe for
bladet. Så nu prøver vi med
ansættelse af en journalist, der
gerne skulle få gang i artikler
om alt det der rører sig ude i
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både til netop dit område som
til hovedforeningen, som er steget lidt, mest grundet den øgede
aktivitet i Hovedbestyrelsen og
Forretningsudvalget, som øgede
udgifter til:
1.

Stigende ejendomsskatter.

2.
Advokat bistand bl.a. til
brug for vedtægtsarbejdet.
3.
Efteruddannelse af personalet.

Sommerbillede fra lokalforening med trampolinhoppende børn.

4.
Forretningsudvalgets rådighedskonto til f.eks. ekstern rådgivning m.v.
5.
Ekstraordinært er der afsat
100.000,00 kr. til uforudsete udgifter svarende til 1,6% af de totale
udgifter. Beløbet er efter dagens
standard i underkanten som er ca.
3%.
6.
Ansættelse af freelance
journalist 30 tkr.
Kom med jeres kommentar og
meget gerne debatindlæg, enten
via mail på:
of@of-fritid.dk eller via post til:
Omegnens Fritidshaveforening
Gothersgade 158
1123 København K.
Tjek også vor hjemmeside
www.of-fritid.dk.

Rigtig god læselyst!
John Steffensen
Ansvarshavende redaktør

DATOER FOR GENERALFORSAMLING I 2014
AFDELING

DATO OG TID STED

FRØLUNDE

Kl. 10:00

Den 29. marts 2015 i
Frølunde forsamlingshus.

VESTERLYNG

Kl. 10:00

Den 14. marts 2015. Vesterlyng skriver til alle om sted.

MØLLEHØJ

Kl. 10:00

Den 22. marts 2015 i Hedehuset.

KVISTGÅRD

Kl. 10:00

Den 21. marts i Toldkammeret.

ÅGERUP

Kl. 19:00

Den 25. marts 2015 på
Tapeten, Store sal.

TORUP

Kl. 19:00

Den 24. marts 2015 i Valby
Kulturhus.

LYNÆS

Kl. 19:00

Kantorparken, selskabslokalerne (middag fra kl. 18).
Øvrig info om generalforsamlingerne og evt.
ændringer kan ses på
www.of-fritid.dk
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Beretning
fra..

Sæsonudvidelse
På den ordinære generalforsamling 2014,
fremsatte Jesper K. Hansen et udmærket
forslag til udvidelse af sæsonen således at
sæsonen fremadrette inkluderede oktober
måned.
Forslaget blev videregivet til Forretningsudvalget (FU) – der er forhandlingsberettiget i
forhold til Høje Taastrup Kommune (HTK).
Ansøgningen som FU har indsendt til HTK,
er i første omgang blevet afvist på et ringe
grundlag. Derfor har FU på OF Møllehøjs
foranledning bedt om et nyt møde hvor vi
får mulighed for bedre at blive hørt.
Vi mener, at sagens udfald hovedsageligt
skyldes en ringe indsigt i OF Møllehøjs forhold.
Høje-Taastrup kommune angiver, at der kun
er fremført et enkelt argument i sagen skolernes efterårsferie. Dog kan vi af omveje
forstå at der er en hel del misforståelser i
denne sag.

Edmundstien
Edmundstien bliver i dette efterår renoveret
som en ”parksti”. Dette da fliserne på stien
var knækket flere steder og desuden lå meget ujævnt.

Vandkort
Der er udsendt vandkort til samtlige parceller – husk at aflæsningen skal afleveres
på mail til kasserer@of-mollehoj.dk - eller
sendes med post til Møllehøj Kallerupvej 43
2640 Hedehusene. Dette senest 12. januar
2015.
I forbindelse med udsendelsen af vandkortene – kom der beklageligvis 8 breve retur
med teksten: ”ubekendt på adressen” hører
du til dem der ikke har modtaget et vandkort, så kontakt kassereren, og få din adresse
rettet.

..Møllehøj
Kontingenter og aconto vand 2015:
Lokalkontingent: kr. 862,50 + hovedforeningskontingent: kr. 687,50
+ aconto vand: kr. 450,- = kr. kvt.
2175,-

Hvis ikke vi har din folkeregisteradresse –
kan du ikke blive inviteret til generalforsamlingen, og få din indflydelse på f.eks. bestyrelsens sammensætning og vedligehold af
vores område.
Der er konstateret rigtig mange herreløse
biler i vores område – biler hensat uden
nummer plade, og som ingen ved hvor hører
til. Disse biler vil fremover blive fjernet for
ejers regning, inden for 48 timer efter at
bestyrelsen har påsat rødt klistermærke på
bilens foruden.
Med venlig hilsen

OF Møllehøjs Bestyrelse
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Postkasse i yndige omgivelser.
Svar på indlæg fra OF Møllehøj: Vedr. sæsonudvidelse i Møllehøj:
Forretningsudvalget har aftalt møde med
Høje- Taastrup Kommunes formand for Plan
& Miljø den 24-11-2014, Flemming Andersen.

Forretningsudvalget er repræsenteret ved
John Steffensen, Inge Eiersted samt Carl
Brenbak for Møllehøj. Da vi mener der er
misforståelse i denne sag.
På vegne af forretningsudvalget,
John Steffensen.

Generalforsamling i Møllehøj
Generalforsamling søndag d. 22. marts 2015 kl. 10:00
Generalforsamlingen afholdes i Fritidscentret ”Hedehuset”
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. (indkørsel ved Ansgar Kirken).
Bestyrelsen opfordrer forslagsstillere til at indgive forslag, hvor det tydeligt fremgår hvad
forslaget omhandler.
Har du interesse i bestyrelsesarbejdet, bliver der ledig e pladser til foråret!
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag skal indgives pr. brev til OF Møllevej, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene eller via
mail på of.mollehoj@gmail.com.
Vi håber, at se mange fremmødte.
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Årets gang i OF Frølunde 2014
Året

2014 startede som sædvanlig
med generalforsamlingen sidste søndag i
marts.

vores annoncører. Tak for det.
Vores faste bankoteam, Søren og Joan,
afviklede bankospillet på bedste måde.

Petanque klubben

Sommerfest

”De skøre kugler” har eksisteret i 25 år , så
dette skulle jo også fejres, det var den 14.
juni. Det blev det også, med god mad og
drikke, og alle var i god stemning.
Hele året har spillerne mødt flittigt op til
turneringer. Også til spillet om mandagen,
onsdage samt lørdage.
Tak for det.

Foregik i strålende solskin og der var mange, der mødte op om arrangementet. Der
var kræmmere, der solgte alverdens ting

Sankt Hans 28. juni
Som sædvane var der samlet et stort og flot
bål, det trak rigtig mange frem fra husene.
Og en stor tak til alle fordi de overholdt,
regler om det, der skulle på bålpladsen.
Der var sat telte op og godt for det!
Da formanden startede med sin båltale,
stod regnen ned i stænger, så alle søgte ind
i teltene. Nå, men heksen blev sendt af sted
takket være vores faste brandmænd. Denne
gang fik hun en pose med OF Brok i tasken.
Dette skulle symbolisere nye tider i OF, så
lad os håbe det.

Bankospil, Skt. Hans og sommerfest i
Frølunde.

Bankospil i teltet
Der kom som sædvanlig mange til bankospil, og det var også værd at gå efter. Der
var rigtig mange flotte sponsorgaver fra

Fakta om DRÆN i Frølunde
Frølunde har 1,6 km. dræn, med 36 sandfangsbrønde og 4 stk. pumper, samt 2,3 km
grøfter og 8 søer, hvor de 6 er med til at dræne vores område. Når vi når vores mål,
vil vi have 2 pumper mere, samt en pumpestation, for at være dækket ind. Derudover har vi et havdige samt et ådige til at beskytte os. Vi er medlem af det eksisterende pumpe/digelag for Tjæreby Ydre Vejle, som vi betaler vores anparter til. I
forbindelse med Tude Ådal projektet, forventer vi at få vores eget pumpelag, der vil
give os en fordel, således at vi hurtigere kan komme af med drænvandet.
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Vi afholder
generalforsamling
søndag d. 29.03
i Tårnborg Forsamlingshus
kl.10.
Forslag til behandling
på generalforsamlingen,
skal være
lokalbestyrelsen i
hænde senest
den 27.02 2014.

Hveps i fuld sving, fra Frølunde
og sager. Mange fik en god handel. Der var
gode ting at vinde i tombolaen.
Vi fik også besøg af en tryllekunstner: Mikkel Lassen. Han var god og ”tryllebandt” os
i næsten en time. Han tog også fusen på
Palle med et glas vand over hovedet, stor
morskab. Børnene fik lavet ballondyr. Det
var han bare god til, ungerne var ellevilde.
En rigtig dejlig dag.

Sommerfest-aften
Det var en fantastisk aften
165 tilmeldte til spisning. God stemning fra
start til slut, god mad. Der blev spillet op
til dans: ”Dandanell and the far out boys”,
de spillede så teltdugen løftede sig og der
var bare fyldt på danse gulvet hele aftenen.
Der var flotte præmier til det amerikanske
lotteri. Aftenen sluttede kl. 01.00 så gik alle
hjem med en god oplevelse rigere.

Vi har fået kontakt med en biavler, Jørgen, fra
Svenstrup, som har opstillet bistader. Vi er
sikre på, at det er godt for området og vores
planter når bierne kommer på besøg. De kan
flyve op til 2 km fra bistaden og samle honning, dét er imponerende.
Nu er det ved at blive efterår og bierne har
arbejdet hårdt hele sommeren og samlet honning fra vores område. Jørgen biavler, har slynget honningen ud af tavlerne, så der er blevet
den dejligste honning på glas. Vi er mange der
har smagt denne pragtfulde naturhonning,
som er samlet i vores eget område. Jeg mener,
det er blevet til 75 glas honning. Vi glæder os
alle over dette tiltag for vores område og ser
frem til mere honning til næste år.
v/Lokalredaktør Kaj Agerskov

NB! Vi har fået bistader i området
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Frølunde lokalbestyrelse meddeler
Vi har nu udarbejdet budgettet for næste år og
lokalkontingentet for 2015 bliver det samme som
i år.
Vi har afholdt et møde med Plan og Byg i Slagelse
kommune grundet henvendelser fra byggesagsbehandlere vedr. ulovligt byggeri. Det forholder sig
således at kommunen ved gennemgang af deres
arkiver, samt ved luftfoto har fundet en del ulovligt
byggeri. Det drejer sig mest om at der ikke er en
godkendelse af byggeriet. Det er på nuværende
besluttet at bygningsreglementet ” 1.6 Byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse og anmeldelse” ikke gælder OF Frølunde på nuværende. Derfor
skal I søge kommunen om godkendelse a f alt form
for byggeri på jeres parcel, samtidig skal det anmeldes til BBR registeret, når I har fået tilladelsen.
Har I brug for hjælp så henvend jer til lokalbestyrelsen.
Tak for en dejlig sommer og på gensyn.

God jul og godt nytår
Fællesskab med mening
lokalbestyrelsen OF Frølunde afdeling.

Lokalkontingent pr. år kr. 5.250,- for hel parcel
- pensionist-halve parceller kr. 2.625,Der opkræves ikke fællesarbejdspenge.
Det betyder at kontingentet for 2015 i alt
bliver kr. 8.000,- årligt
– kr. 2.000,- kvartalet.

Kvistgårdens lokalkontingent

- stiger med kr. 250,- årligt – kr. 62,50 kvartalet
Lokalforeningen pr kvartal, hel parcel kr. 1.312,50 pensionist- halve parceller kr. 656,25

”Pensionistgrundene” skal betale kr. 4.000,årligt – kr. 1000,- i kvartalet.
Nb: Efter bladet er layoutet, er der
ændringer i kontingentet. Få information fra
lokalforeningen.
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Dræn i Kvistgård

Som vi alle ved, gør klimaforandringerne at der kommer mere nedbør i landet.
I Kvistgård skal vi aflede vandet via Munkesøvandløbet – Helsingør kommune anerkender at
Munkesøvandløbet ikke har kapaciteten til at lede alt vandet ud i Øresund.
Vandet bliver derfor liggende i Kvistgård, der for det første er et lavtliggende område, og derudover har områder med mosejord og vådområde.
Vandet stiger og ødelægger huse og haver.
Der er drænet i området – der er 9 pumper der kører, men der er ingen steder at lede vandet
hen.
Drænønsker i Kvistgård
Flere dræn, så grundene bliver mere tørre og vandet kan ledes bort fra haverne.
Flere pumper, for at sikre at vandet løber den rigtige vej.
Kæmpe bassiner, der kan opsamle vandet – indtil der bliver plads i Munkesøvandløbet.
Kvistgård ønsker at alle har samme brugsret og glæde af deres parcel – og lige nu er der i omkredsen af 10-15 % der til stadighed har vandproblemer.

TIL ALLE MEDLEMMER
I KVISTGÅRD
Velkommen til generalforsamlingen 2015
Lørdag den 21. marts kl. 10.00
Toldkammeret
Havnepladsen 1, 3000 Helsingør
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 20. februar 2015.

TIL NÆSTE OF-BLAD
Vi efterlyser forslag til ’grøn energi’, som fx
regnbede eller hvad gør I for at afhjælpe
oversvømmelser og lignende miljøvenlige tiltag til næste blad. Frist er den 08. april 2015.
Send forslag til jeres lokale redaktion, som vi
foreslår samler alt indhold i en fælles mail til
OF-bladets redaktion.
Vi glæder os til at modtage indholdet.
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Så gik endnu en sommer – og hvilken sommer. Selv da vi lukkede ned i slutningen af
oktober var temperaturerne høje og den
sidste kaffe kunne nydes udendørs.

Kvistgård

Det har været en rimelig stille sommer, med
masser af sol og ingen store skybrud over
Kvistgård. Det takker vi guderne for.
De aktiviteter vi har haft, såsom Sankt Hans
og sommerfest blev igen i år en dejlig og
fin oplevelse. Som noget nyt prøvede vi
at ”lokke” børnefamilier til. Til Sankt Hans
var der særligt børnebål og snobrød og til
sommerfesten, var der børneunderholdning
om eftermiddagen og børn under 12 deltog
gratis. Alligevel var der ikke mange børn
og unge mennesker om aftenen, dog fik vi
hjælp af 3 store børn, der hjalp med afrydning og opvask – det var en stor lettelse for
det lille festudvalg.
Der har været gang i salget. Mange har
solgt, enten fordi de ville noget andet,
synes at det var en for stor opgave at passe hus og have, eller ladet huset overgå til
børn/børnebørn.
Det er altid trist at sige farvel til gamle
medlemmer, men også godt at kunne sige
Velkommen til nye.
Det kendetegner de nye andelshavere, at
det er yngre mennesker ofte med børn – og
det er dejligt - vi håber da også, at når I er
faldet lidt til, fået indtaget hus og have, at I
så vil deltage i de fælles aktiviteter der er.
Legepladsen, er et område hvor der kan
etableres nye kontakter børn og børn imellem, og legepladsudvalget er i gang med en
større renovering af området, så det bliver
endnu mere attraktivt.
Fællesarbejdet, er et sted hvor der etableres kontakter mellem andelshaverne og
især er det en aktivitet hvor vi alle bidrager

til at gøre området pænt, rent og tillokkende. Desværre er der mange der ikke deltager. Bestyrelsen drøfter om der kan findes
en anderledes måde af udføre fællesarbejde på, så vi både tilgodeser det sociale og
sikre at de forskellige opgaver bliver udført.
Som flere af jer har bemærket, er der flere
”grønne mænd og kvinder” end de sidste
år. Dette skyldes at vi havde et efterslæb på
almindelig oprydning, og oprydning efter
efterårs- og vinter stormene.
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Den sidste store storm lagde en del træer
ned, derfor har bestyrelsen besluttet at se på
om der er træer på vores fællesområde, der
er til fare for at falde i en ny storm – og det er
der. Derfor er der blevet fældet mellem 15-20
træer her i begyndelsen af november. Træet
er lagt ned og skåret i mindre stykker – det er

Vi er endnu blevet skånet for store nedbørsmængder, og håber dette fortsætter.
Men bestyrelsen er stadig i gang med
drøftelser om dræning af de mest udsatte
områder. Vi må erkende, at der til stadighed
er områder der er meget fugtige og her kan
jorden ikke opsuge ret meget vand, hvilket
betyder, at ved meget og langvarig regn, vil
vandet stige på grunden og der er risiko for
at vandet går ind i huset og påfører dette
skader.
Kvistgård er nok det område i hele OF, der
har de største problemer med vand og desværre også det område hvor det er meget
vanskeligt og især meget meget dyrt at sikre
at alle har en ”rimelig tør” grund.
Heldigvis er der stor forståelse for netop
vores situation i både Hovedbestyrelsen og i
Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget, der jo er nyvalgt på
den ekstraordinære kongres i juni måned,
har besøgt Kvistgård og ved selvsyn set de
områder der gentagne gange har været
oversvømmet.
Vi ved allerede nu, at en løsning på vores
problemer er et meget stort og omkostningstungt projekt.

det billigste!
Det er så hensigten at det ”grønne korps”
forvandler træet til brænde, der kan købes af
andelshaverne.
Vores redskaber og ”maskinpark” bliver også
løbende udvidet, repareret og udskiftet, så
”de grønne mænd/kvinder” har det rigtige
værktøj og hjælpemidler.

I korthed handler det om, at når der kommer meget regn, kan vi ikke komme af med
vandet, fordi Munkesøvandløbet ikke har
en kapacitet der kan videreføre vandet ud
i Øresund, det betyder at vandet bliver liggende (og stiger) i Kvistgård.
Vi har selv afsat 500.000,- kr. til etablering
af dræn og bassiner, men hele projektet
kommer sandsynligvis til at koste i
omegnen af 4 mill. Det er blandt andet på
den baggrund at bestyrelsen har valgt at
hæve kontingentet.
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Kvistgård
informerer

Kontingentet til hovedforeningen stiger med
kr. 150,- årligt – kr. 37,50 kvartalet.
Lokalkontingentet stiger med kr. 250,- årligt – kr. 62,50 kvartalet Hovedforeningen
pr. kvartal, hel parcel kr. 687,50 pensionist
grund kr. 343,75
Lokalforeningen pr kvartal, hel parcel kr.
1.312,50, pensionist grund kr. 656,25
Det betyder at kontingentet for 2015 i alt
bliver kr.8.000,- årligt – kr. 2.000,- kvartalet.

Sæsonen er slut, og nu er kun kortere ophold f.eks. weekend tilladt.
Der er lukket for vandet og renovationen i
området ophørt.

Pensionistgrundene skal betale kr. 4.000,årligt – kr. 1000,- i kvartalet.

Der er dog stadig 2 container på P-pladsen
der bliver tømt en gang om ugen.

Tidligere blev der opkrævet kr. 200,- pr. år til
fællesarbejde. Dette beløb er nu indregnet i
lokalkontingentet.

Har du købt en nøgle, kan toilettet også
benyttes i vinterhalvåret.

Bestyrelsen har løbende tjekket vort budget
og regnskab – og det ballancerer heldigvis
godt. Udgifterne til stophaner er dog stigende, dette skyldes at de gamle stophaner
bliver defekte og derfor løbende udskiftes.
Selve stophanen dækkes, efter ansøgning, af
foreningen, mens gravearbejde mm. betales
eller udføres af parcelindhaveren.
Vi er stadig glade for, at vi i Kvistgård har så
mange faciliteter, vi er fælles om, og derfor
frit kan benytte. Her tænkes på vandforbrug,
badeforholdende, vaskemaskiner m.m. –
vask dog gerne på ekspres-programmet, og
fyld maskinen, spar på det varme vand, og
gør rent efter dig!
De grønne, det frivillige rengøringshold, fællesarbejdet, bestyrelsen, stophanegruppen
og den almindelige hjælpsomhed – er en
nødvendig forudsætning for at hele området i OF-Kvistgård fungerer.

Frivillige har gennemgået alle haverne for
at kunne lave et oversigt-kort over stophane-placering på hver enkelt grund. Dette for
at der hurtigt kan lukkes for en stophane,
hvis der ved vandåbning er sprængte rør
eller blandingsbatterier.
Alle bedes markere – med en pind eller lignende – hvor på grunden stophanen sidder.
Vel mødt til vores generalforsamling:
Lørdag den 21. marts 2015 kl. 10.00, Toldkammeret, Havnepladsen 1, Helsingør
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 20. februar 2015
Bestyrelsen
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Vandskyllende toiletter
og samletanke – en ny
mulighed for haveejerne i OF Kvistgård
Af Inge Bay Sten og Mikael Bitsch
Helsingør kommune gav i foråret 2014 en
generel tilladelse til samletanke i OF Kvistgård, og i april måned blev den første samletank etableret i OF Kvistgård.
Forud var gået en række drøftelser med
Helsingør kommune samt internt i foreningen. Drøftelsen med kommunen drejede sig
om, hvor meget af husstandenes spildevand
der skulle i samletanken, og hvor meget der
kunne udledes i faskinerne. Internt i foreningen drøftede man bl.a. om etablering af
fællestanke på fællesarealerne skulle være
en del af løsningen.
Hvad er forskellen på en samletank og en
septiktank?
Sidstnævnte er en bundfældningstank, hvor
det vandige materiale siver ned i undergrunden og kun det faste bundslam bliver tilbage i tanken. I samletanke samles alt udledt
spildevand. Derved forhindres forurening
af grundvandet. Samletanken tømmes så
med passende mellemrum, og bortkøres til
destruktion i rensningsanlæg. Det er vigtigt
at fastslå, at septiktanke ikke er tilladt i OF
Kvistgård.

Fig 1. Den viste samletank er velegnet ved højt grundvand, da den er
relativ flad.
Fig 2. Samletanken løftes på plads i
det dybe hul.
opstår let diskussioner haveejerne imellem
om fordelingsnøgle, og ved lækage eller
andre problemer inddrages foreningen, da
samletanken er placeret på fællesareal. I OF
Kvistgård skal samletanken derfor placeres
på de respektive parceller. Hovedreglen er
at tanken skal være 2 m fra skel og 2,5 m fra
hovedhus.
Hvordan gør jeg hvis jeg vil have en samletank?
Konkret skal interesserede haveejere ansøge

Hvad betyder tilladelsen til samletanke?
Godkendelsen er et mellemværende mellem den enkelte haveejer og kommunen.
Helsingør kommunes har bestemt at den
enkelte haveejer kan vælge mellem at lade
al spildevand gå til samletanken, men som
minimum skal ”det sorte spildevand”
(toilettet) bortledes til samletanken. Der er
ikke tilladelse til fællestanke, da erfaringer
fra andre haveforeningerne taler imod. Der
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på et fortrykt skema, som sendes til OF´s
hovedkontor, som med påtegning videresender ansøgningen til kommunen. Sagsbehandlingen er oplyst til 1-2 uger, hvorefter
kommunen sender godkendelsen direkte til
haveejeren. Sammen med ansøgningen skal
fremsendes en tegning over hvor samletanken tænkes placeret, hvilket skal attesteres
af en autoriseret kloakmester. Der skal også
foreligge en aftale med et slamsugningsfirma, der vil tømme tanken. Tømning af tank
må kun finde sted fra 1. november til 31.
marts. Ekstraordinært kan bestyrelsen give
tilladelse til tømning udenfor denne periode.
Gode råd
En gennemsnitsfamilie med et gennemsnitsforbrug af haven har behov for en tank på
3000 l, hvis tanken udelukkende skal tage
spildevand fra toilettet. Med et vandforbrug
på 4 liter/udtræk kan man så trække ud ca.
750 gange før der er behov for tømning af
tanken.
Det praktiske arbejde foregår med en gravemaskine. Der skal graves ned til ca. 3 meters
dybde. Det giver dels overskudsjord, som
enten skal fordeles i den øvrige have eller
bortkøres. I nogle tilfælde kan samletanken
placeres nær det vandskyllende toilet, og
i andre skal der føres kloakrør gennem en
større del af grunden. Nogle haveejere vil
desuden få ekstraomkostninger, hvis grundvandet står særlig højt, men intet er umuligt. Samletanken kan forankres f.eks. med
en betonkappe så tanken ikke flytter sig.
Da der som anført indgår flere variable faktorer varierer prisen på arbejdet derfor fra
grund til grund, men de fleste vil kunne få
etableret en samletank for under 30.000 kr.
Man skal forvente en del reparationsarbejde af haven, når samletanken er nedlagt og
maskinerne har forladt området.
Da der under vore stier er nedlagt drænrør
kan kun mindre arbejdskøretøjer anvendes
til udgravningen og bortkørsel af jord. Hvis
dette ikke overholdes kan drænrørene og
stierne ødelægges. Den enkelte haveejer
kan af foreningen gøres økonomisk ansvarlig

Fig 3. Gravearbejdet medfører en del
efterfølgende arbejde til reetablering af
haven.
ved ødelæggelse.
Det vandskyllende toilet, som er en naturlighed i vores hjem, føles som ren luksus i
fritidshaverne.
Du kan læse mere på OF Kvistgårds hjemmeside under ”procedurer”.
Da vi overtog vores have fulgte der ikke
nogen oversigt over hvor faskinerne var
placeret på grunden, og hvilken stand de var
i. De fleste eksisterende faskiner er etableret i en tid med andre krav og mindre regnmængder. Vi besluttede derfor at nedlægge
helt nye faskiner, grundet de seneste år med
store regnmængder. Vi har et stort tagareal,
som naturligt samler store mængder vand.
Dersom vandet ikke bortledes kan det give
oversvømmelse på grunden og de tilstødende områder. Vores bade og køkkenafløb er
ligeledes ført til de nye faskiner.
Vi kan kun anbefale, at man samtidig med
at samletanken nedgraves og mens man
har gang i en gravemaskine også renoverer
faskinerne.
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Vesterlyng
Sæson 2014 på Vesterlyng
Det har på mange måde været en uforglemmelig sæson for medlemmerne på
Vesterlyng. der har været utallige praktiske
opgaver efter stormfloden, både med at
gøre sommerhusene istand og med at få
erstatningen fra stormrådet. Der har været brugt tid på at finde løsning på sikring
af trædigerne og pumpebrønden. der har
været afholdt to kongresser, og OF har fået
nyt forretningsudvalg. Kongressen stemte
for, at nedsætte et vedtægtsudvalg, som
skal formulere nye vedtægter for OF. Det er
aftalen, disse skal være klar til kongressen
i 2016.Så der er både lokalt og i hovedforeningen mange bolde i luften!
Vesterlyng vil ønske god vind til FU og vedtægtsgrupperne.

Sikring af trædigerne og ny pumpebrønd: Arbejdet er i fuld gang, faktisk så
godt, at entreprenøren er forud for den
tidsplan, der er sat. Så udgangen af uge
45 vil arbejdet sikkert være tilendebragt.
Da arbejdet med installeringen af den
nye pumpebrønd gik i gang, så opstod en
debat/tvivl om den gamle brønd skulle
forblive eller fjernes??? Men enden blev,
at arbejdet blev udført efter det givne
tilbud, således at de to gamle brønde nu
er fjernet.
Vesterlyng har fået bevilliget økonomien
til sikring af digerne af OF via hovedbestyrelsen, hvilket et samlet Vesterlyng er
meget lettet og utrolig glade for.
Den nye pumpebrønd og et defekt
drænstykke er blevet betalt via OF`s
”drænfond”, hvor regnel er, at lokalområdet har en egenbetaling på 15% af udgifterne.

Så det er blevet en fin afslutning på en
sæson, der startede med en katastrofe for
Vesterlyngs medlemmer.
Økonomi/kontingent: Både kontingentet
til hovedforeningen og lokalforeningen
vil stige ved årsskiftet. Hovedforeningen
stiger med 150 kr. om året. Lokalkontingentet stiger med 200 kr. om året.
Regnstykket ser herefter således ud for
2015:
Hovedforeningen 2750 kr.
Lokalforeningen 2000 kr.
I alt
4750 kr.
Disse tal, er Vesterlyng enige om, er kontingentet for medlemmerne på Vesterlyng.

stere, for at medlemmerne kan bo på
området!!
Generalforsamling for Vesterlyng: Den
vil blive afholdt lørdag den 14/3 2015
kl. 10. Alle vil få materiale og indkaldelse tilsendt. Men nu kan der i hvert
fald sættes kryds i kalenderen!
Mailadresser: Bestyrelsen vil meget
gerne, om medlemmerne på Vesterlyng vil videregive deres mailadresse,
Det kan gøre, at meget materiale
kommer billigt og hurtigt ud.
Hav gode højtidsdage i december og
på godt gensyn den 14/3 2015.
Venlig hilsen
Yvonne Hansen

Ejendoms vurderingen: Vesterlyng fik desværre ikke medhold i vores ankesag om
beløbsstørrelsen på skats vurdering af vores område. Så vi er landet på en grund-/
ejendomsværdi på 2.948.600 kr.
Hvilket bestemt er meget for højt. Især
taget i betragtning af hvad OF må inve-
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Torup er sat på stand by. Vi
har sagt tak for i år til hinanden.
Vores næste fælles arrangement er generalforsamlingen i Valby Kulturhus tirsdag 24.
marts kl. 19.00.
På vinterens og forårets bestyrelsesmøder
skal vi udover at forberede generalforsamlingen også diskutere arbejdet med at forny
OF´s vedtægter. Sune og Torben deltager i
arbejdsgrupper, og vi andre i bestyrelsen
forsøger ihærdigt at følge med og forstå, og
ind imellem undres vi over arbejdsgange og
– processer. Det bliver ikke til meget andet
end undren og spørgen, da det for bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltager i møder i
HB eller vedtægtsgrupper er meget svært at
bidrage til og tage del i processen. Vi lever
med det!

Torup
1. maj er vi så både i BBR-registeret og kan
findes via GPS! Det sidste giver i hvert fald
en sikkerhed for at ambulancer hurtigere kan
finde frem til hvor hjælpen behøves, og det
bliver fremover også muligt for vognmænd
at finde frem til, hvor varer skal leveres. Så
noget godt kommer der bestemt ud af det.

Halsnæs kommune har igen givet os noget at
arbejde med. Vi er blevet pålagt en normalisering og skal have adresser og vejnumre
som i resten af samfundet. I løbet af efterår
og vinter vil vi i bestyrelsen arbejde på at få
lavet tydelig markering af de ny adresser på
postkasserne og få lavet nye oversigtskort til
skiltene ved de to indkørsler samt til klubhuset. Hver især på parcellerne skal vi sørge for
tydelig markering af det ny vejnummer, men
rolig nu, vi har aftalt med Halsnæs Kommune
at deadline for skiltning og opsætning af de
nye vejnumre er 1. maj 2015, så der er tid til
at få det gjort!

Efter en lang, varm og tør sommer ruskede
regnen i uge 42 i os, og vi har nu en aftale
med vort drænfirma om at vedligeholde
drænsystemet her i efteråret. Samtlige rør
skal spules og tjekkes og brøndene skal efterfølgende renses. Efter den vedvarende regn
kunne vi igen opleve at soppe på flere parceller, også en uge efter at regnen var faldet. Vi
har derfor indhentet tilbud på næste etape af
løsning af vore afvandingsproblemer. Fokus
er på afløb fra parkeringsplads A og de afledte problemer på parceller og fællesareal. Tilbuddet indeholder et nyt tværdræn mellem
parcellerne 52 og 60, en ny kraftigere pumpe
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Bare kom til tasterne!
Vi holder øje med vandforbruget efterår og
vinter igennem – og selvfølgelig får også de
sidste lukket for vandet og pumpet rørene
tomme inden frosten sætter ind. Det er for
dyrt og for dumt at undlade!
Bommene skal konstant være aflåst indtil 1. april. Vi er jo desværre kommet på
kortet hos folk som tjener penge på andres
ejendele – så der er god grund til at holde
ekstra øje i området, når du kommer forbi
i løbet af vinteren. Giv straks besked til en
af os fra bestyrelsen, hvis du spotter vand
som siver, og hvis det ser ud til, at noget
ikke er, som det bør være et sted på området. Bestyrelsen har givet en portnøgle til

i brønden ved klubhuset, som kan lede den
øgede vandmængde væk samt en vold og rist
ved den store gran ved Nøddestien og tilslutning til resten af drænstystemet under den
store plæne. De nye rør dimensioneres, så de
kan klare større pres og større vandmængder.
Det grønne udvalg er i gang med at lægge fremtidsplaner for vore fælles områder,
og modtager gerne dine ideer og input til,
hvordan du synes, de enkelte områder skal
beplantes og se ud. Dine forslag skal være på
skrift og sendes inden sæsonstart på mail til
lislyhne@yahoo.dk . Alternativt kan du lægge
dit forslag i postkasse 34, som tilhører Lis, så
kommer det med i overvejelserne. Du kan f.
eks. komme med forslag til randbeplantningen, beplantning på p-pladserne, på trekanterne – det vil også være meget velkomment
hvis børnefamilierne kommer med tanker
og ideer til hvordan børn i højere grad kan få
glæde af vore fælles områder. Andre kan have
ideer om solplet, kaffebænk – you name it.

Marius og til vort drænfirma. Begge parter
skal ind på området og udføre arbejde på
parceller eller fællesområdet i løbet af vinteren, så møder du dem, har de altså lov til
at færdes i området. Møder du andre, som
går søgende rundt, så er det en god idee
at kontakte dem. Hvis de ikke har et lovligt ærinde på stedet, kan du ved at tiltale
dem være årsagen til, at de forsvinder med
uforrettet sag.
Hvis sneen falder skal det blive ekstra flot
at se vores nymalede klubhus – rødt på
hvidt.

Kom godt gennem vinteren – og glædelig
jul og et lykkebringende nytår til alle.
Lone Mølholm
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Årets gang i Lynæs 2014
I år kan vi ikke klage over vejret. Det

skønneste forår. Den mest fantastiske
sommer og et laaangt og lunt efterår,
hvor længe mon det varer ved? Det
tidlige mørke er nok det, der mærkes
mest, men så er det tid til stearinlys
og hjemlig hygge. Pludselig står julen
for døren, nytåret bliver skudt ind og
så venter vi bare på en ny sæson i det
skønne Lynæs.

Hussalg: Rigtig mange huse har stået til salg, nogle i flere år, hvilket nogle
af parcellerne også har båret præg
af, men i år er det gået rigtig stærkt.
Det hjælper åbenbart, når sælger går
til en ejendomsmægler. Hele 8 huse
er blevet solgt i år, så rigtig hjertelig
velkommen til alle de nye tilflyttere.
Håber I må trives og blive lige så glade
for området som alle ”vi gamle”.

og grusvejen begynder, eller der hvor man kører
ind og ud af vores område. Hvad mon kommunen
har tænkt sig at gøre ved det? Årsag: Der er bygget
en stor institution på Højbjerggårdsvej, hvor tunge
lastbiler og gravemaskiner de sidst to år har kørt
vejen op.

Træfældning: bestyrelsen har indhentet et

rigtig godt tilbud fra en ekstern træfælder, og
mange beboere har valgt, at benytte sig af det
gode tilbud, da mange af træerne i vores område
er blevet så høje, at det er for uoverskueligt selv
at fælde dem. Efter Påske i 2015 vil bestyrelsen
bestille en flishakker, der vil blive sat henholdsvis
for enden af Dværgbakken ved bommen og på
parkeringspladsen ved Elvervænget. Områderne

Veje og stier: I foråret blev nogle

af de værste huller i vores veje lappet,
så vi undgår alt for mange bump for
bilisterne. En flot sti er blevet anlagt
fra Tornerosekæret til Elvervænget
til glæde for cyklister og fodgængere.
Desværre har vi fået endnu flere huller i det stykke vej, hvor asfalten ender

Lynæs lokalkontingent

nedsættes med 37,50 kr. Det giver - 1.512,50 kr. lokalkontingent for 2015.
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Lynæs 2014
Vores Pétanquebane er blevet brugt
flittigt i år, helt hen i august ,da vi jo har haft
en forrygende sensommer. Alle er velkomne, men det er som regel ”det grå guld” der
møder op. Vi håber at se endnu flere til næste
på med høje træer er, at stormene Allan
sæson. Nu med nye beboere :0)
og Bodil har afsløret eventuelle svagheder,
Besøg i Torup: Bestyrelsen med ”påhæng” har
der ses ved, at svækkede træer begynder at
været på besøg i OF-Torup. Det var et hyghælde i østlig retning. Ifølge Haveselskabets
rådgivning, anbefales det at disse træer bliver geligt møde med rundvisning og interessant
fældet, da de kan risikere at vælte i den næste at høre om, hvordan det fungerede i deres
forening. Stor tak til OF-Torup.
storm. Vigtigt: Det vil også være en god ide,
at få tjekket, om man har en forsikring, der
Vedtægtsmappen: Vi har fået en ny,
dækker stormskader, da det ellers kan blive
denne gang, hvid vedtægtsmappe. Det er
en rigtig dyr fornøjelse, hvis et svækket træ
skrevet og sagt flere gange, men der er del
vælter ind i naboens hus.
som endnu ikke har hentet den i fælleshuset.
Årets sommerfest lørdag d. 19. juli
Bommen: I år blev bommen lukket no2014. Lørdag eftermiddag var der børnefest,
get tidligere end vi plejer. Årsagen var, at der
med sækkevæddeløb, fodbold, loppemarhavde været forsøg på at stjæle en skorsten
ked og salg af kaffe, saft og kager. Den fælles
fra en af parcellerne -øv! Håber det bliver den
grillaften var der igen i år stor tilslutning til.
eneste gang vi får problemer med indbrud
Festudvalget havde arrangeret en fællesbufefter lukketid.
fet, hvor alle kunne medbringe salat brød
og andre lækkerier. Der var mange skønne
Husk! Luk for vandet og pust rørene ud, så
salater og andet guf, som vi alle nød godt af.
du undgår frostsprængninger til vinteren. Tøm
Som noget nyt var der i år kagekonkurence.
Desværre var der kun tre kager til konkurren- toilettet for vand og hæld salt eller frostvæske
cen. Den flotte kage med hundene løb af med i cisternen og i toilettet.
Datoen for generalforsamlingen 2015 er d.
sejren til den yngste deltager Emma Carla på
18. marts og bestyrelsen skal have indkomne
8 år. Godt gået. Lad os gentage bagedyforslag 30 dage før generalforsamlingen.
sten til næste år og håbe på flere deltagere.
Tak for i år glædelig jul og godt nytår fra
Der blev hygget og snakket rundt om ved
bordene og som fast tradition indgik Henriks
Lokalredaktøren Jytte Borch
sommerquiz og Ingelises sang om vores dejlige paradis. Den bliver vi aldrig træt af. Festen
sluttede for de fleste ved 23.30 tiden i god ro
og orden. Hvorefter alle gik ”lige” hjem. Stor
tak til festudvalget.
Ved fælleshuset har vi som noget nyt fået
vil blive tydelig afmærket. Fra 1. februar må
grene fra træfældningen anbringes på en af
de to pladser.
En anden vigtig ting vi skal være opmærksom

opsat en trampolin, som vi håber rigtig
mange vil benytte sig af. Her kan børnene
mødes og forældrene også, hvis de er med på
en hyggelig sludder.

Sommeråret 2014 har igen budt på en
fantastisk sommer, hvor man har kunnet
nyde sin have i mange timer, og sidde ude
på de lange lune aftener.

Ågerup

Larm og især støv fra Frederikssundsmotorvejs byggeriet har til tider, for nogen,
været lidt af en prøvelse, men nu er volden bygget op og gangbroen ned til Margrethe lund står heldigvis snart færdigt.
Til næste år skal vi sammen finde ud af
hvad der evt. skal være af beplantning,
bænke eller andet kreativt på området
nede ved volden, måske kan vi på kommende generalforsamling får nedsat et
udvalg der kan komme med forslag til
indretningen.

Kongressen 2014

På årets ordinære kongres blev det siddende Forretningsudvalg (FU) tildelt et
mistillidsvotum og den videre kongres
afholdelse blev afbrudt. Der blev indkaldt
til en ny kongres, hvor der blev valgt nye
medlemmer til FU.
Der havde gennem længere tid været
samarbejdsproblemer mellem det gamle
FU og Hoved bestyrelsen, især omkring
fortolkning af vores fælles vedtægter, og
mange mener at foreningens nuværende
vedtægter er utidssvarende og kan fortolkes på flere måder.
Dette betød at de lokale afdelingerne
måtte i gang med at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af nye
delegerede til den ekstraordinære kongres. Der er nu nedsat 2 udvalg der skal

komme med forslag til vedtægtsændringer, de forslag udvalgene kommer
med, skal drøftes på de lokale ordinære generalforsamlinger i 2015 og
de forslag der godkendes skal endeligt
vedtages på kongressen i 2016.
Det er derfor af yderste vigtighed at
man deltager på den årlige generalforsamling, så man kan få indflydelse på
de ændringsforslag udvalgene kommer
med. Det har stor betydning for os alle.
Ny folkeregisterlov for betydning for
os.
Ballerup kommune har afholdt møder
med alle haveforeninger i kommunen,
som følge af den ny folkeregisterlovgivning. Denne siger at hvis der inden for
en radius af 30 km er sammenfaldende
vejnavne skal dem som har haft vejnavne i korteste tid have nye vejnavne.
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rimelige priser, og selvfølgelig is til børnene, en del medlemmer valgte at deltage,
dejligt at i kom. Det var en skøn sommer
aften, så det var alt i alt meget hyggeligt.

Send gerne naturbiller til redaktionen.
Mobilfotos er fine, men bedst er billeder i høj ’opløsning’, så bliver de ikke
så ’kornede’ at se på :)
God fotojagt.

Det får betydning for OF Ågerup da der i
Hedehusene anvendes vejnavnene Jernalderen og Stenalderen. Vores vejnavne
ændres derfor fra 15. november 2014 til
at hedde Rønstrupvej.
Alle medlemmer skulle gerne, fra Ballerup
kommune, enten pr. brev eller via digital
post have modtaget meddelelse om hvilket hus nr. man har fået.
Det betyder at vi alle, hver især skal sørge
for at få sat nye hus nr. op også på ens
postkasse. Bestyrelsen skal indkøbe nye
vejskilte og vi selv skal afholde udgiften til
vejskiltene.

Bålpladsen

Bålpladsen er nu blevet omkranset af en
jordvold og der er gravet et hul så der er
bedre plads til alt det afklip der lægges, så
alt i alt ser det meget pænere ud.

Sankt Hans

Bestyrelsen indhentede tilladelse hos
Ballerup kommune til at afbrænde bål i
anledningen af Sankt Hans og havde sørget for at der var grillmad og Bar til meget

Parkeringspladser langs stamvejen.
De gamle træstolper der markerede fællesparkeringspladserne langs stamvejen, var
efterhånden godt udtjente og de fleste var
gået i stykker. Der er derfor blevet investeret i galvaniserede stolper som gerne skulle
holde de næste 20 år og i skrivende stund
mangler der blot det tovværk der skal være
mellem stolperne.

Parkering på vores sideveje

Efter flere henvendelser fra medlemmer
der følte sig generet af parkerede biler på
sidevejene og sidenhen en henstilling fra
Ballerup kommune om vores forpligtelse til
at adgangsvejene er tilgængelige for trafik, post, politi, brandvæsen, ambulance,
dagrenovation afhentning og hjemme- og
sygepleje, valgte bestyrelsen at indgår en
aftale med parkeringsfirmaet Q – Park 1.
august 2014.
En evaluering af de sidste 3 måneders parkeringskontrol i vores område, har vist en
overvældende succes!
Der ses ikke mere campingvogne på trailerpladsen eller på parcellerne, ingen trailere
på vores fælles parkeringspladserne og der
står ingen biler uden nr. plader på og der
parkeres langt mindre ulovligt på sidevejene, Stor ros til jer medlemmer.
Bestyrelsen har i de sidste 3 måneder heller ikke modtaget klager fra medlemmerne, eller yderlig henvendelse fra Ballerup
Kommune.
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Fællesarbejde

Der har været afhold 4 fællesarbejdsdage
og meget er blevet nået, men der er selvfølgelig altid noget man godt kunne have
tænkt sig var blevet lavet. Alle stenene
langs stamvejen nåede ikke at blive malet,
men der er også rigtig mange, men godt
ser det ud med dem der har fået maling.
Det var hyggelige arbejdsdage, med god
mad og for det meste var vejret med os
i år, men men, skal vi nå alt det vi gerne
vil så er der brug for mange flere hænder,
ellers er der flere ting vi må bekoste at få
udført af eksterne leverandører.

Haveaffald i søen i Stenalderen
Søen i Stenaldersiden er en del af vores
dræn på området og det er derfor rigtig
ærgerligt at der er nogen, om det så er
egne medlemmer eller medlemmer fra
vores naboforening der vælger at bruge
søen til diverse affald.

Bestyrelsen har en gang tidligere i år
bekostet at få fjernet affald fra søen, men
ak og ve der ligger allerede nyt affald i
søen. Stoppes søen til med affald så kan
det giver vandaflednings problemer for de
nær liggende parceller, hvilket kan bliver
meget dyrt for os. Lad os derfor hjælpes
ad med at få det stoppet.

Loppemarked

Et af vores medlemmer fik den fantastiske
ide at afholde loppemarked her i sensommeren.
Vejret var dejligt, der var rigtig god tilslutning og boderne var godt besøgt og mon
ikke der var nogen der gik hjem med lidt
ekstra penge på lommen og nogen der
havde gjort et godt loppefund. Det var

muligt at købe lidt godt fra grillen samt
noget væske.
Medlemmet har allerede tilbudt at stå
for at afholde 2 loppemarkeder til næste
år.
Bestyrelsen takker for det dejlige initiativ og efterlyser flere ildsjæle der kunne
tænkte sig at arrangere noget i fællesskabets ånd.

Medlemmer til et børneudvalg
Bestyrelsen syntes godt der kunne være
nogle arrangementer specielt for børnene i vores område, og efterlyser derfor
medlemmer der kunne tænke sig at
deltage i et børneudvalg.

Tanken er at dette udvalg et par gange i
løbet af sæsonen kunne arrangere nogle
dejlige timer mest for børn. Bestyrelsen
hører meget gerne fra interesserede
medlemmer.
Det skal ingen hemmelighed være at
bestyrelsen har brug for medlemmernes
deltagelse hvis der skal afholdes nogle
fælles arrangementer.
Bestyrelsen har rigtig meget at se til med
diverse møder både lokalt, i hovedforeningen, rundture, klager, brevskrivning
og møder med kommunen samt at arrangere fællesarbejdsdage.
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Vinterberedskab og diverse forpligtigende vedligehold
Fra Forretningsudvalget er Bestyrelsen
blevet orienteret om at man i de enkelte
områder er forpligtet til at sørge for, at
der ikke kun på stamvejen men også på
sidevejene, er ryddet for sne og efterfølgende saltet mod glatføre. Dette kan gå
hen og blive en bekostelig post på vores
budget, alt efter hvor meget sne og frost
der kommer og noget der ikke tidligere er
afsat/brugt penge til.
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på
vintervedligehold da vi ingen anelse har
om hvad det kan komme til at koste.
Vi er også af Ballerup kommune blevet
pålagt at afholde udgiften til pleje af fortidsminder på området, altså gravhøjen.
En anden ting vi skal tage højde for i
vores budget er at der skal afsættes
penge til dræn og vedligehold af allerede
eksisterende dræn, da vi må se i øjnene
at der falder mere og mere regn og tit af
betydelig mængde, hvilket kan blive problematisk for vores område.
Det er 3 udgiftsposter der i værste fald
kan komme til at koste mange penge og
bestyrelsen har derfor besluttet at tilføre
budget 2015 disse 3 poster.
Det betyder desværre også at, lokalt
kontingent kommer til at stige med kr.
200,00. pr. kvartal fra. 1.1.2015. Indeholdelsen til fællesarbejdsdage vil være
uændret, ligeledes udbetaling af disse.

Mange ting kan blive bedre, men det
kræver at vi har et fællesskab og holder
sammen på området, at der er medlemmer der aktivt ønsker at være med til
at gøre en forskel og lægge lidt initiativ,
kreativitet og arbejdskraft for dagen,
derfor overskriften:
		
”HVORFOR IKKE HOLDE SAMMEN”
Bestyrelsen takker alle for en god sæson
og ønsker alle medlemmer en rigtig

Glædelig jul samt et
godt nytår
Hvis du holder nytårsaften i Ågerup, så
husk at rydde evt. raket affald op efter
dig.
Husk generalforsamlingen den. 25.
marts 2015. og at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den. 24. februar 2015.
På gensyn til atter en god sæson i 2015
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen OF Ågerup

3 OF-dage
i regnvejr

- Forretningsudvalget
rejser
Af John Steffensen
Efter vi, det nye Forretningsudvalg, blev
valgt på den ekstraordinære kongres,
talte vi meget om på det første forretningsudvalgsmøde, at vi gerne ville se
alle områder. Så vi var lidt orienteret om
de problemer, der nu måtte være rundt
omkring. Turene blev planlagt. Det skulle
tage 3 dage at komme rundt i hele OF.
Onsdag den 15. oktober 2014 besøgte vi
Kvistgård, Lynæs og Torup. I Kvistgård blev
vi blev modtaget af formand Jette Szymanski og bestyrelsesmedlem Sofie Szymanski. De havde dækket op med rigtig
lækkert morgenbord. Mens vi nød morgenmaden fortalte Jette om Kvistgård. Jette er meget aktiv som formand og kunne
berette om de mange problemer de har
med manglende dræn og stigende grundvand, mest grundet klimaændringerne,
men også meget fordi Kvistgård ligger i en
lavning og jorden er meget lerholdig.

redde efter den sidste oversvømmelse i
vinteren 2011 med et efterfølgende hurtig tøvejr. Vi andre kunne nøjes med våde
sko.
Efter en kort orientering omkring de tiltag,
teknikkere mener kan afhjælpe nogle at
problemerne, gik turen videre mod Torup.
Forundringen var stor, da vi kom til Torup
og blev mødt af en lukket og låst bom!
Vi parkerede derfor uden for området
og gik en tur. Her mødte vi nogle medlemmer og fik en god snak med dem. De
fortalte, at de var glade for deres ”lille
paradis” og var glade for de ting som lokalbestyrelsen gjorde for Torup.
De forklarede at indgangen til Torup med
en låst bom, var fordi området havde haft
besøg af nogle tyveknægte og haspe Per.
Forretningsudvalget synes, at Torup er et
dejligt område med en vid udsigt til omgivelserne. Vi er dog enige om, at det havde
været rart at få en snak med nogle fra
bestyrelsen.
Derfra videre til Lynæs, hvor vi desværre
heller ikke blev mødt. Men det er kun
godt, at bestyrelsesmedlemmer fortsat er
på arbejdsmarkedet, så de kommer hjem
med nye indtryk og forhåbentlig nye idéer
til forbedring af området. Vi gik lidt rundt
i området og kunne se, at det er et dejligt
og veldrevet område. Der er for nyligt gravet dræn ned langs den vej vi gik på, ellers
så vi ikke de store vandproblemer. Det var

Efter morgenmaden var vi på rundtur.
Vi så bl.a. de nye toiletter, det ene med
bad. Der var også indrettet vaskeri med
3 Miele vaskemaskiner, der ifølge reserveringskalenderen bliver benyttet flittigt.
Vi tog derefter en runde i hele området.
Vi så alle de parceller, der plejer at stå
under vand, når der regner lidt over det
normale. Flere var i gang med at opbygge
nye huse, da det gamle hus ikke stod til at
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Til E: FoTil E: Fotos i album tos i album
på nettet
på nettet
Regnvåd vej ved Lynæs.

trods alt på en regnfuld dag.
Den 21. oktober besøgte vi Frølunde
og Vesterlyng. I Frølunde, hvor vi blev
modtaget af formanden Palle Orth og
kasser Anne Jørgensen samt Joan Fischer
næstformand, var alle godt forberedt
til vort besøg. Palle orienterede om de
vandproblemer, de har i området og de
kommende ændringer i området. Dræningen skal udføres på Engpiberdraget
og Gøgemarken. Bestyrelsen vil snarest indsende ansøgning om tilskud til
drænfonden. Palle fortalte om Tudeådal
projektet med de planlagte havdiger og
pumper. Frølunde søger fritagelse for de
kommende kloakeringer, der ifølge vandplan 2020 skal udføres. Bestyrelsen er
meget stolte af, at det vand, der udledes
fra området, ikke er forurenet, hvorfor
området ikke mener de skal kloakeres.
Efter en hyggelig frokost drog vi videre.
I Vesterlyng blev vi efter en kort gåtur
mødt af formand Yvonne Hansen og hele
bestyrelsen. Vi fik dog forinden konstateret at et projekt omkring forlængelse og
ændring af diget mod Onde bækken var
påbegyndt uden om forretningsudvalget
og kontoret i Gothersgade. Arbejdet var
blevet igangsat uden at der var indgået
kontrakt, så det var en stor overraskelse,
som vi efterfølgende talte med bestyrelsen om.

Vesterlyng ligger ligesom Kvistgård lidt
ned af bakke, og i et lavbundsområde med
en lerholdig jordbund med de problemer
det giver. Derfor er det nødvendigt med
diget mod Onde bæk. Området er drænet
før OF overtog området, som efter nogle af de oprindelige dræn sandsynligvis
er ødelagt ved byggeri på flere parceller.
Bestyrelsen mener at 4-6 parceller vil få
problemer med vand efter diget er ændret, idet flere parceller havde tagnedløb
ud gennem diget. Afledningen skal nu ske
på overfladen. En enkelt havde dog etableret faskine. Vesterlyng ligger efter forretningsudvalgets opfattelse klart i bund
med hensyn til kontingent, hvorfor vi i
forretningsudvalget gerne ser en form for
opsparing til de kommende dræn og ikke
mindst vedligeholdelse af dræn.
Tirsdag den 28. oktober drog vi mod
Møllehøj. Her blev vi modtaget af Inge
Eiersted, som er medlem af forretningsudvalget og har et dejligt hus i Møllehøj. Inge
har tidligere været meget aktiv i Møllehøjs bestyrelse, men har nu helt helliget
sig forretningsudvalget. Vi fik noget af
en rundtur. Vi kom ud i alle hjørner og så
både de fine parceller, som de parceller
som tydelig bar præg af at de trængte til
at blive opryddet og måske ombygget.
Møllehøj har egen medarbejder til at
passe området.Der er meget fællesareal,
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Til E: Fotos i album
på nettet
der skal passes. Jan, udlært landmand,
er en knag til maskiner og det grønne. Vi
spiste vores frokost inden turen gik mod
Ågerup.
Noget efter tidsplanen ankom vi til Ågerups klubhus. Her er alle i bestyrelsen
på arbejdsmarkedet, så velkomsten vi
fik, var fra Dagmar Pedersen, suppleant
til forretningsudvalget. Dagmar deltog
ikke i runden. Vi gik en tur i Ågerup og
så den nye støjvold, som nu kun mangler
at blive beplantet med en masse træer,
men den så ganske pæn ud med alle de
gule blomster. Den skal nok blive rigtig
flot, når træer og buske vokser til. Ågerup er et yngre område og er ikke helt
så lukket. Om det kommer, er ikke til at
sige, eftersom bestyrelsen tilsyneladende forsøger at holde området åbent.

Det er tydeligt at alle områder er meget
forskellige og at vi i forretningsudvalget
skal indse dette og derfor behandle områderne forskelligt. Dette vil forhåbentlig
også give sig udtryk i det udvalgsarbejde
der er nedsat til udarbejdelse af nye vedtægter.
Tak til de områder hvor vi blev modtaget.
Hvis det er muligt og tiden er til det, tager vi gerne turen igen i sommeren 2015.
Tak til Carsten, som var vor vejviser, guide
og fotograf på turen. Britt fra kontoret i
Gothersgade var ligeledes med alle dage.
Hun udtaler, at det er rigtig godt at se det
man sidder og arbejder med.
John Steffensen
Formand Omegnens Fritidshaveforening

Så gik turen mod vores endestation,
Harrestrup. Her blev vi modtaget af Kim,
som er Harrestrups grønne mand. Han
skulle i gang med at slå græs, og som
Kim udtalte, forhåbentlig for sidste gang
i år. Men det skal ikke undre os, om det
bliver til en gang mere. Forretningsudvalget så på det ubebyggede område ved
Jættevej, og efter en kort gåtur i kulde og
noget dis, sluttede vi turen i vores dejlige områder, - en hel del klogere og fyldt
med indtryk.
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Kontingenter i OF for 2015
Møllehøj
Lokal-kontingent
Aconto vandforbrug
Nedsættelse kontingent

Hovedforenings
Pr. Kvartal kontingent pr.
kvartal
862,50
450,00
431,25

687,50

Samlet normal
kontingent
1.550,00
450,00

343,75
2.000,00

Harrestrup
Lokal-kontingent
Aconto vandforbrug
Nedsættelse kontingent

Ågerup
Lokal-kontingent
Fælles arbejde (2. kvartal)
Nedsættelse kontingent
Lynæs
Lokal-kontingent
Fælles arbejde (2. kvartal)
Nedsættelse kontingent

1.277,50
600,00
-638,75

1.647,00
600,00
-823,50

1.512,50
200,00
-756,25

Kvistgård
Lokal-kontingent

1.312,50
Se under halv parcel
Nedsættelse kontingent
-656,25
Torup
Lokal-kontingent
Nedsættelse kontingent

1.450,00
-725,00

687,50

1.965,00
600,00
2.565,00

2.334,50

2.334,50

2.334,50

-1.167,25
1.167,25

2.200,00

2.200,00

2.200,00

-1.100,00
1.100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

-1.000,00
1.000,00

-343,75

687,50
-343,75

687,50
-343,75

687,50
-343,75

2.137,50
2.137,50

Frølunde uændret
Lokal-kontingent
Nedsættelse kontingent

618,00
-309,00

687,50
-343,75

Lokal-kontingent Helår

768,00

650,00

Vesterlyng
Lokal-kontingent
Nedsættelse kontingent

500,00
-250,00

687,50
-343,75

1.550,00
450,00
775,00
2.775,00
1.965,00
600,00
-982,50
1.582,50

-343,75

687,50

Nedsat
kontingent

1.305,50
1.305,50
1.418,00

1.187,50

2.137,50
-1.068,75
1.068,75
1.305,50
-652,75
652,75
Ikke mulig

1.187,50
-593,75
593,75

1.187,50
Medlemmer uden parcel
Depositum for 2015 = 50.500,00 kr
Kontingent (feb. og aug.)
0,00
75,00
Ydelserne opkræves kvartalsvis og forfalder den 10. i januar, april, juli, oktober
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Faskiner er effektive
vandafledere
Faskiner er effektive til at lede vandet væk.
Her er en række overvejelser, du kan gøre,
hvis du har tænkt på at få en faskine på
grunden.

• at der ikke opstår uhygiejeniske gener på terrænet
• at dimensionering og placering følger gældende regler

Fordele ved nedsivning
Stigende miljøbevidsthed, klimaændringer
og større mængder regnvand. Der er gode
grunde til og fordele ved at lade regnvandet nedsive gennem en faskine:

Ved omlægning til faskine skal ændringer og afpropninger på et eksisterende kloaksystem laves sådan, at det
forhindrer udbredelse af rotter. Dette
arbejde udføres af en autoriseret kloakmester. Andre faskiner kræver ikke
en autoriseret kloakmester.

• Øget grundvandsdannelse (basis for vores drikkevand)
• Mindre belastning på renseanlæg (regnvand kræver stor plads i bassiner og øget
elforbrug til at pumpe og rense vandet)
• Mindre belastning af kloakledninger er
godt for vandløb og søer
• Færre oversvømmelser ved store regnskyl.
Ulemper
• Utilsigtede vandgener i bebyggede områder, hvis jorden ikke er egnet til nedsivning
• Direkte nedsivning til grundvandet kan i
vissse tilfælde øge risi-koen for forurening
af grundvandet
Mange grundejere har problemer med deres kloaksystem. Fejl kan skyldes indtrængning af rødder og sand i ledningerne og kan
konstateres ved en tv-inspektion.
Ansøgning om udførelse af faskiner
Ved ukompliceret byggeri kræves der ikke
tilladelse til nedsivning af regnvand, når
vilkår efter DS 440 er opfyldt. Herunder:

Til faskiner for regnvand fra taget,
bør der af tekniske årsager ikke føres
afløb fra hverken lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper, gårdspladser eller lignende.
Der er andre typer faskiner, herunder
nogle, der kræver mindre plads og
dette kan undersøges via byggemarkederne. Derudover er der muligheder med opsamling af vand i regnvandstønder og let gennemtrængelige
belægninger som græsarmeringssten,
græs og grusbelægninger.
Inspiration fra pjece udgivet af Slagelse
Kommune, Teknik og Miljø.
Flere oplysninger: Statens Byggeforsknings Instituts (SBI) anvisning 185,
BYG-ERFA erfaringsblad (50) 060403, DS
440 og Ingeniørforen. i DK, spildevandskomiteen - skrift nr. 25.

• at afstandsforholdene overholdes • at
der ikke tilledes husspildevand m.m.
Nr. 172 - december 2014 - 29

Grav en grøft i haven og red dine planter fra
regnvejret
Du kan ikke ændre vejret, men du kan gøre
noget for at beskytte dine planter mod for
meget regnvand. Graver du en grøft i din
have, har det overskydende vand et sted
at løbe hen, og du kan plante en masse i
grøftekanten. Jesper Corfitzen, gartner og
landskabsarkitekt i Haveselskabet, svarer på
Samvirkes mange grøftekants-spørgsmål.
Af Louise Skøtt Gadeberg | Foto: Asger K.
Jacobsen | Fra 4. april 2011

Thorkild Pedersens have i Brønshøj Haveforening ved København blev tit oversvømmet, når større regnskyl slog et slag forbi
kolonihaven, og derfor besluttede han sig
for at gøre noget ved problemet. Han tog
konsekvensen af de store vandmasser og
anlagde en grøft, og det har han ikke fortrudt. Grøften anes nederst til venstre.
Hvornår er det bedst at grave en grøft?
Du kan i princippet grave din grøft hele
året, men i foråret og efteråret er jorden
nem at arbejde med og en tid, hvor det er
godt at sætte nye planter i jorden.
Hvorfor skal jeg grave en grøft og ikke byg-

ge et regnbed?
Inden du går i gang, skal du overveje, om
du ønsker et klassisk regnbed eller en grøft.
Regnbede ser meget ordnede ud og har et
forholdsvis stort areal. Grøfter er vilde og
frodige, men kan for nogen se rodede ud.
Til gengæld fylder de mindre, giver et naturligt look i haven og medfører et rigere
dyreliv i haven.

Hvor skal grøften være?
Kig på din have og forsøg at tænke utraditionelt i forhold til, hvor en grøft kunne
placeres. Er din have lang og smal, kan du
f.eks. placere grøften på tværs et stykke
nede i haven, så den fungerer som rumdeler mellem den ordnede del af haven (tættest på huset) og den vilde bagerste del af
haven.
Du kan også vælge at placere grøften langs
hækken. Uanset hvad, skal du placere grøften væk fra dit hus, så vandet ikke siver ind
til din kælder eller sokkel. Tænk også på din
grunds hældning.
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Hvordan kommer jeg i gang?
Overvej om du selv magter gravearbejdet.
Du skåner bedst det øvrige af haven ved at
grave grøften i hånden, og du kan eventuelt
overkomme arbejdet sammen med andre
- arranger en ’grøftedag’, hvor du serverer
lækre drikke til dine gravende venner.
Kan du ikke overskue det, kan du leje en
gravemaskine eller få en gartner til at stå
for det hele.
Hvor dyb skal grøften være?
Grøftens funktion er at opbevare vand, som
kommer fra dine tagrender og fra himlen.
Derfor er det vigtigt, at grøften er markant
dybere end din have. Grøften er dog ikke
tænkt som en slags sø.
Hvilken form skal grøften have?
Grav en dyb rende, som dem der løber
langs mange landeveje. De har form som
en trekant, der står på hovedet. Gå efter en
topbredde på 120 cm.
Lav eventuelt grøften buet eller snoet omkring et træ eller en busk – eller helt lige
parallelt med hækken.
Brug jorden som vold langs grøften, i et
højbed eller etabler en minikælkebakke i
havens hjørne.
Laver du grøftebredden flad, kan børn og
hunde pære i det flade vand uden at risikere at falde i og ikke kunne komme op igen.
Hvad hvis grøften bliver fyldt med vand og
løber over?
Et stykke fra grøften kan du med fordel lave
en såkaldt faskine – altså et meget dybt hul,
som er fyldt med store sten.
Faskine og grøft forbinder du med et nedgravet plastikrør. Ideen er, at overfladearealet i det dybe hul er så stort, at overskyden

Du kan også vælge at placere grøften
langs hækken. Uanset hvad, skal du placere grøften væk fra dit hus, så vandet ikke
siver ind til din kælder eller sokkel. Tænk
også på din grunds hældning.
Hvordan kommer jeg i gang?
Overvej om du selv magter gravearbejdet.
Du skåner bedst det øvrige af haven ved
at grave grøften i hånden, og du kan eventuelt overkomme arbejdet sammen med
andre - arranger en ’grøftedag’, hvor du
serverer lækre drikke til dine gravende
venner.
Kan du ikke overskue det, kan du leje en
gravemaskine eller få en gartner til at stå
for det hele.
Hvor dyb skal grøften være?
Grøftens funktion er at opbevare vand,
som kommer fra dine tagrender og fra
himlen. Derfor er det vigtigt, at grøften er
markant dybere end din have. Grøften er
dog ikke tænkt som en slags sø.
Hvilken form skal grøften have?
Grav en dyb rende, som dem der løber
langs mange landeveje. De har form som
en trekant, der står på hovedet. Gå efter
en topbredde på 120 cm.
Lav eventuelt grøften buet eller snoet omkring et træ eller en busk – eller helt lige
parallelt med hækken.
Brug jorden som vold langs grøften, i et
højbed eller etabler en minikælkebakke i
havens hjørne.
Laver du grøftebredden flad, kan børn
og hunde pære i det flade vand uden at
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risikere at falde i og ikke kunne komme
op de vand let kan sive ud i den øvrige jord
herfra.
Stenene holder jordvæggene på plads, men
tillader samtidig vandet at løbe ned. Faskiner kan også fås som færdige, formstøbte
elementer, som er lige til at sætte ned i
jorden.
Hvad planter jeg bedst i min grøft?
Forestil dig, at grøften har to zoner – bunden og væggene. I bunden vil der af og til
være meget fugtigt og af og til være meget
tørt. Plant derfor hårdføre vækster så som
engblomme, engstorkenæb, engkabeleje,
gul iris, hjortetrøst og løvefod. De kan både
tåle at stå under vand og tørre ud.

På den skrå kant i grøften risikerer planterne endnu mere tørke, da vandet sjældent
vil fylde hele grøften. Samtidig kan grøften i
våde perioder tænkes at være helt fyldt over
længere perioder. Gå derfor efter planter, der
både kan tåle meget tørke og meget vand.
Det kan være sorter som bittersød natskygge,
europæisk engblomme, engnellikerod, almindelig kattehale og strandvortemælk.
Skal jeg lade kanten af grøften være fri for
planter?
Ikke nødvendigvis. Her kan du plante, hvad
du vil. En busk, der kan suge masser af vand,
er en god ide.
Gå efter sorter som rød kornel, almindelig
benved, amerikanske blærespiræa og solbær.
Kilde: Det Danske Haveselskab

Forord og bemærkninger til budget 2015
Forretningsudvalgets kommentar til budgettallene for 2015 og en redegørelse for
de tanker som har ligget bag tallene. Man
kan se budgettet på vores hjemmeside:
http://www.of-fritid.dk/index.php/regnskab-kongresreferat/budget
Da det er 1. år med det nye Forretningsudvalg, så budgetterer vi fra 2015. Og lægger
bevillingerne på hovedgrupperne i stedet
for helt nede på kontoniveauet. D.v.s. at
forretningsudvalget kan anvende de penge
som står anført i hovedgrupperne 10 til 50
og vil derfor kunne overskride budgetbeløbet på kontoniveauet, når blot budgettet på
hovedgruppen overholdes.
Vores balance er knap 6 mill. kr. Budgettet
udviser et overskud (ca. 83 tkr.). likviditeten

ser rigtig fin ud og vi vil efter beregningerne
have godt 4 mill. kr. på driftskontoen i den
dårligste måned (aug. 2015). I princippet vil
vi derfor næsten kunne selvfinansiere drænprojektet i Kvistgården uden at optage lån,
idet man forventer at udgiften vil ligge på 4
mill. kr. (med forbehold for licitationen). OF
har udover nævnte midler konsolideret sig
ved at have opsparet knap 4 mill. kr. i ALbank og Nykredit, som oprindelig var tiltænkt
byggemodningen ved Jættevej, som HB nu
har besluttet at sætte til salg.
Forretningsudvalget (omtales herefter som
FU) foreslår at vi i 2015 får en lille stigning i
hovedforeningskontingent, fra 2.600,- kr. til
2.750,- kr./år (fuldt kontingent).
Jordrenten blev 0,00 kr., idet diskontoen har
været 0% siden 6-7-2012.
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Imidlertid er der nok ikke nogen i denne
verden der kan stille værdier til 109,5 mill.
kr. til gratis disposition, og det kan vi da
heller ikke i OF. I 2015 forventer man at
kommunerne vil øge grundskylden med
ca. 6,4%.
Det giver os en ekstraudgift på ca. 160
tkr. Desværre er der ikke megen trøst
at hente, idet stigningerne ifølge Bolius
http://www.bolius.dk/saa-meget-stiger-eller-falder-grundskylden-i-din-kommune-i-2015-22200/ for nogle kommuners
vedkommende vil forsætte mellem 0 og
11 år endnu, f.eks. vil Kalundborg stige de
næste 5 år, mens Slagelse kun gør det de
næste 2 år. (I al fald som det ser ud p.t.).
Der er endvidere endnu en ”dark horse”. Eftersom grundskylden beregnes på
baggrund af vurderingerne, så bliver det
spændende at se hvordan det fremtidige
vurderingssystem som Skatteministereren
har på bedding vil virke.
I 2015 er der ligeledes afsat 600 tkr. til
dræn-arbejder i henhold til Orbicon rapporten i 2011. Der er stadig et stort hængeparti med OF-Kvistgård, som har vist sig
at være vanskelig at få hul på, idet myndighedsgodkendelserne lader vente på sig.
Det er usikkert hvor store udgifterne bliver
til dette projekt, men den rådgiver som er
tilknyttet har foreløbigt skønnet et beløb
på ca. 4 mill. kr. (excl. moms). Derfor har
FU opgivet at lægge det ind i driftsbudgettet, men vil forsøge at finde en anden
finansieringsløsning.

I 2015 har vi for 1. gang budgetteret med
indtægter fra vores sideaktivitet: OF-Bolig.
Såfremt vi kunne overkomme det, ser det ud
som om der er efterspørgsel på, at få sine
boliger administreret af et lille kontor. FU vil
derfor se på om der evt. er mulighed for at
imødekomme den efterspørgsel.
FU indstiller ligeledes at der afsættes 25 tkr.
til efteruddannelse af de ansatte på kontoret.
Da det ser ud til, at der er behov for kurser
som konfliktløsning, forhandlingsteknikker
og alm. og udvidede EXCEL-kurser. FU indstiller endvidere at der afsættes 70 tkr. til f.eks.
IT-udstyr, ekstern rådgivning, teambuilding,
bestyrelseskurser, ekskursioner. FU finder det
ligeledes nødvendigt at øge budgettet til advokatbistand, da vedtægtsarbejdet vil kræve
en del. Der er endvidere afsat 80 tkr. til et
seminar omkring implementeringen af den
nye vedtægt. FU finder endvidere at ekspeditionslokalet trænger til en gennemgribende
renovering hvorfor der er afsat 75 tkr. Som
noget nyt afsættes 100 tkr. til uforudsete
udgifter og 30 tkr. til journalist og endelig 156
tkr. til ekstramødeaktiviteter i HB.
I 2015 er der således lagt op til skattestigninger og en lang række aktiviteter og projekter
og alligevel ser det ud til, at kan holde hovedforeningskontingentet på næsten samme
niveau som i 2014.
Hovedbestyrelsen
P.f.v. John Steffensen

Med hensyn til de andre lokalafdelingerne
bør vi i løbet af 2015 forsøge at få lukket
Orbicon-projektet således, at det kun bliver Kvistgård som står åben.
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Journalisten foreslår
Billedkonkurrence
Indsend dine bedste og flotteste
billeder fra lokalforeningen, din
have eller dit havehus. Vi anvender billederne i OF-bladene. Og
det bedste billede præmieres med
et gavekort til en lækker middag
for to personer. (fil: jpg). Email:
of@of-fritid.dk
Læserbreve
Læserbreve og dialog er mere end
velkomne. Og anses som dit bidrag. For at lette sortering af indhold, sender du dit indlæg til din
egen lokalredaktion, der sender
alt indhold samlet i en fællesmail.
God tone og dialog
Journalisten opfordrer til en god
dialog og gerne personlig. Personkritik udelades.
Indhold
Bladet er informativt og bakker op
om foreningens fælleskab. Korrektur ud fra læsbarhed og layout.
Beslutninger foregår ad formel
vej. Redaktionen er ikke ansvarlig
for, hvorvidt indhold og udtalelser
følger vedtægter eller retningslinier i foreningen.
Indhold der engagerer
er motiverende, inspirerende,
involverer og er løsningsorienteret.
Redaktionen modtager gerne ønsker og gode råd.
God december

KLIMAFORANDRINGER
Der er flere holdninger til klimaforandringerne. Men spørger man DMI, der har set på
statistiske data, så forventer de stigninger i
havniveauerne. De fremtidige havniveaustigninger afhænger af afsmeltningen af sne og
is samt vandets opvarmning. Størrelsen af
isafsmeltningen er forbundet med stor usikkerhed.
Klimaforandringerne forventes at tiltage
frem mod 2100. Det vil medføre højere
temperaturer, mere vinternedbør, flere og
mere intense ekstreme vejrhændelser samt
et stigende havniveau.
Men den præcise udvikling er usikker og
afhænger især af, hvor store mængder drivhusgasser, der slippes ud i atmosfæren i
fremtiden.
Dermed er en del af stigningen afledt af
menneskelige handlinger
Se mere på: www.dmi.dk/klimaforandringer

Tusind tak for de mange indlæg og bidrag,
der har været til dette blad. Herligt, at der
er kommet indlæg fra mange personer og
foreninger.
I kan rose jer hver især for at engagere jer
i dette bladet. Fortsæt i samme stil. Så kan
bladet udvikle sig.
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Glædelig jul

&
godt nytår

Kontoret sender her en jule- og nyt- om, hvem der skal bestemårshilsen til medlemmerne.
me og om hvorvidt man må
lade være med at bestemme.
2014 har for kontoret været et år
OF-fællesskabet har også væmed mange møder. Vi har afholdt
ret berørt på nogle af generalto kongresser, et seminar, ni hoforsamlingerne i 2014 og det
vedbestyrelsesmøder og et regnhar givet anledning til bekymskabskursus og dertil har der været ring her på kontoret.
tolv forretningsudvalgsmøder. Den Vi håber, at bekymringerne
politiske aktivitet har således været bliver gjort til skamme. Og at
meget intens og meget af kontorets OF organisationen fortsat betid derfor gået til disse aktiviteter.
står efter vedtægtsændringen
i 2016.
Det er klart, at de nævnte opgaver
i nogen grad har taget tid, som vi
Forretningsfører, Carsten Cort
normalt anvender på medlemmer- Jensen
ne. Vi ser derfor positivt frem til, at
vi i løbet af 2015 får en normaliseret situation.
I 2014 fik vi et nyt Forretningsudvalg, og her har opgaverne blandt
andet været at finde en fællesnævner for samarbejdet samt at give
udvalget et indblik i, hvilke kompetencer kontoret har, samt at vi en
overgangsperiode har begrænsede
kompetencer.
Hele organisationen skal i 2015 til
at arbejde med at få lavet en ny
vedtægt.
Kontoret er meget spændt på,
hvordan den kommer til at se ud,
da der har været mange debatter

God december
ønskes alle i OF
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Haveforenings-billeder fra året, der gik.

