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og ønsker dig god vind med dine

Efter veloverståede generalforsamlinger i lokalområderne skal
vi alle i arbejdestøjet. OF har tre
områder, hvor der er problemer med vand på parcellerne og
fællesarealerne.
I Vesterlyng skal man igang med
sidste etape af Orbicon rappor-

Indlæg til redaktionen leveres
som Word (tekst) og JPG
(billeder). Alle billeder i bladet
vises i den kvalitet, de er modtaget i.
Forsidefoto: Inge Eiersted

tens anbefalinger. Herefter er det

Fotos i bladet:
Indsendte fotos til redaktionen
fra lokalforeninger er anvendt
i bladet. Mix kan forekomme
af layoutmæssige grunde med
mindre det noteres, at billederne kun er til lokalforeningens
indlæg. Tak for bidragene.

og godt igang med at beskytte sig

Sidste frist for
indlevering af
materiale til næste
blad er den
13. november 2015.
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De øvrige områder fungerer godt.
Der er små udfordringer som veje,
nye vejnavne og anlæg af nye
parkeringspladser og stier.
FU siger tak for modtagelsen i
områderne.
Alle ønskes en god sommer

Bladudvalg
Elisabeth Vind, journalist
René Lauge Birch
Carsten Cort Jensen

Anvarshavende
redaktør
Inge Eiersted

forhåbentlig kun vedligehold af
området.
I Frølunde er man meget aktive
mod klimaforandringer.
Kvistgård er en stor udfordring for
os alle, da området er placeret i et
såkaldt vådområde.
Her skal der laves specielle dræn
og forsinkelsesbassiner, hvor vand
pumpes over i når vandspejlet er

Hassel vajer i vinden.

ER KLIMATILPASNING EN
MENNESKERET?
I Danmark går det ud over hus-ejere.
Klimaforandringer har tilført debatten
om menneskerettigheder nye dimensioner.
Er det en menneskeret at blive
beskyttet mod klimaforandringer?
Kan et samfunds borgere rettidigt
forlange, at staten hjælper med at til-

Inge Eiersted har bidraget til en del af de flotte

passe sig oversvømmelser, eller er det

naturbilleder i dette blad. Her et bed fuld af

dybest set folks eget problem?

grønne bregner.

Disse spørgsmål er særligt aktuelle i
verdens fattige lande, men på sigt kan
de også blive relevante for Danmark.

Debatten om klimatilpasning som menneskeret er
særligt aktuel i verdens fattige lande, men på sigt er den
ikke irrelevant for Danmark: Selv om den almindelige
dansker er bedre beskyttet end mange andre på kloden,

I et velfærdssamfund som Danmark vil
mange forvente af staten, at den spiller en væsentlig rolle i at sikre samfundet mod klimaændringerne. For
eksempel ved at foretage kystsikring
og forbedre offentlig kloakering og
infrastruktur.

så har vi også herhjemme set optræk til en debat om,
hvad man som borger kan forvente, når klimaforandringerne har gjort skade.
Dét kunne man blandt andet se i forbindelse med stormen Bodil i december 2013, hvor nogle
husejere følte sig ladt i stikken af staten og forsikringsselskaberne. Samtidig har forsikringsselskaberne lagt op
til en debat om, hvordan ansvar for klimatilpasning og

Inden for “ havelågen” er det så den
enkelte boligejer, der tager ansvaret,
men her er man i nogen udstrækning
dækket ind via private forsikringer
eller hjælp fra den såkaldte stormflod-

erstatninger fordeles mellem stat, borger og forsikringsselskaber.
Der er ingen grund til at tro, at den debat bliver mindre i de kommende år, efterhånden som klimaforandringerne for alvor slår igennem.

spulje.
“I uddrag fra seniorforskere ved dansk institut for internationale
studier, Diis. Mikkel Funder & Jan Christoplos”.
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Britta efter oversvømmelsen:

Det var tabt kærlighed
Den 18. januar 2011 blev Brit-

i husene.

Forsikringer og Stormrådet

ta Gerd Hansen fra OF Kvist-

”I marts kunne jeg komme

”Inden da havde jeg været i kon-

gård ringet op om, at der var

ind. Der var vandet sunket. En

takt med de fleste af de ramte

oversvømmelse i Kvistgård. ”Det

veninde og jeg tog alt, hvad der

andelshavere. Og rådede dem

var isvinter. Da jeg tog derop

var vådt – tæpper, sengetøj, det

til at kontakte deres forsikrings-

kunne jeg ikke komme ind i hav-

underste i skufferne, i klædesk-

selskab. Èt forsikringsselskab

en, fordi is og sne lå så højt. De,

abet, alt. Det tog vi med hjem

handlede øjeblikkeligt og hent-

som kunne, huggede deres dør

og vaskede. Det var umuligt at

ede alt til opbevaring. De andre

fri for is og opdagede, at inde i

være i huset. Gulvet var plad-

forsikringsselskaber nægtede at

huset var der også is”.

dervådt. I væggene var væden

gøre noget. De sagde, at det var

sivet op i rockwollen”.

ikke et forsikringsspørgsmål”.

Britta beskriver det som en
katastrofetid. Vinteren var lang,
og mange parcelejere måtte
vente måneder på at komme ind
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Stormflod, oversvømmelse og stormfald kan man søge erstatninger om i Stormrådet. I erstatningssager indregnes en
selvrisiko. Fx 10 % ved første stormflodsskade for fritidshuse.

Stormrådet gik ind i sagen,

Ventetid

kunne ikke få erstatning fra

sendte taksator ud, der besig-

Mens de ventede på afgørelsen,

stormrådet, fordi de ikke havde

tigede skaderne på møblement,

gik Britta i gang med reparation

forsikret huset. ”Så husk kære

vægge, gulve og løsøre. De

og flyttede ting til opbevaring

venner, at få jeres hus sommer-

konstaterede, at der ikke havde

i slutningen af marts. Britta

husforsikret”, siger Britta.

været stormflod i de omliggende

tænkte, at hun nok aldrig kom til

åer. Men forsikringsselskaberne

at være i huset igen. Hos nabo-

”Nogle valgte at bygge helt nye

nægtede stadig at have noget

erne blev et hus revet ned og

huse på højere stolper. Andre

med sagen at gøre.

et andet bygget på vådarealet.

huse forfalder stadig den dag i

Andre havde ikke økonomi til

dag i 2015. Nogle har solgt. No-

udbedring af skaderne.

gle kan måske ikke få solgt deres

”Sagsbehandlerne i Stormrådet
var meget samarbejdsvillige.

hus. Der var ældre mennesker,

Men de sagde, at den mængde

I juli kom afgørelsen, og oktober

som opgav, selv om deres fritid-

vand, der var faldet om natten

for en enkelt parcelist. Storm-

shus var hele deres sommerliv”

den 17. januar ikke var en særlig

rådet havde godkendt skaden

begivenhed. Der har været

som en enestående begiven-

Renoveret hus

oversvømmelser i OF Kvistgård i

hed. Andelshaverne fik en del

Brittas hus stod færdigt i midten

alle årene. I 2006 og 2007 stod

af beløbet udbetalt med det

af juni. Nyt gulv, væggene repar-

vandet i det her område lige op

samme. Desværre var ventetid-

eret og køkkenet delvist sat op

til dørtrinnet, men altså ikke så

en ved at køre nogen af ejerne

samt el og vand installeret igen.

meget som 2011. Men det talte

ned, fortæller Britta. Og andre

Inventar blev udskiftet: ”Det var

det ikke med. Vi var fortvivlede”.
Sagen tog en drejning, da en
ældre kvinde skrev til Stormrådet. ”Hun var en sej, dygtig
kvinde på cirka 80 år. Hun skrev
til Stormrådet på enkelt og
velformuleret dansk, at hun

Brittas hus ligger lavt

Is og vand i januar 2011

Vandskade i mange ting

Gulve og vægge er ødelagt

havde boet her i 32 år og der
havde aldrig været en lignende
oversvømmelse, og hun kunne
ikke forstå, at de afviste os. Vi
afventede spændt, hvad der så
ville ske. For sagsbehandleren
sagde, at det var jo et stærkt
udsagn”.
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Fakta om stort og småt
Britta har været fritidshaveejer i 15 år. Da hun
overtog huset var alt brunt 70’er stil og med en

Her er et andet
liv efter 2011...

orange lampe. At bo i Kvistgård er som ”barndommens gode oplevelser i kolonihaver”. ”Drømmene
holdt”, siger Britta bekræftende. ”Indtil oversvømmelsen”.

(Fotos: Britta og EV).

nogle sølle rester af møbler”, si-

Bolig i sumpen

har Rodalon stående fremme,

ger Britta og ser trist ud. Sofaen

”Jorden var gennemfugtig under

som jeg bruger. Mange plant-

måtte fx skæres midt over og

huset. Haven var faktisk en

er gik ud og er ikke kommet

bæres ud, fordi den var tung af

sump. Og det er fortsat, dog lidt

igen pga. den meget fugtige

vand.

mindre i dag,” fortæller Britta.

jord. Planter, der såede sig selv,

Jord og græs giver efter på gr-

herunder ukrudtsplanter, bredte

Erstatningen kunne ikke dæk-

und af vand, når man går på det.

sig. Det er en anden have, jeg

ke alle udgifter. Der var fx ikke

I huset er det fire år efter slemt:

har i dag”, siger hun.

penge nok til malingen. ”Men

”Fugten trænger op, sådan at

sådan er det med erstatninger.

gulvbrædderne er fugtige nede-

Hvordan var det at leve i?

Værdien af tingene falder. Så alt

fra. Og det kan ses, de buler nu,

”Jeg kunne ikke være i huset i

i alt er jeg meget tilfreds med, at

selv om gulvet er nyt. Om vin-

starten. Jeg var her for at snakke

jeg fik dækket en del af skad-

teren og langt hen på foråret er

med håndværkerne og sørge for,

erne.”

gardinerne våde. Tæppeløberne

at alt var ryddet. Så vi sad ikke

er våde. Sengetøjet er meget

og hyggede os. Med mindre,

fugtigt. Første år, jeg kom herop,

man var frømand eller kloakar-

var der skimmelsvamp på køk-

bejder, siger Britta tørt.

kenbordet og i køleskabet. Jeg
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Hvordan er dagligdagen nu i

ikke med samme glæde, jeg tag-

Kvistgård med dræn

fritidshaven?

er her op mere. Det er et kæm-

I samarbejde med bestyrelsen,

Britta er bevæget, da hun skal

pe savn. Selv om det ser pænt

OF og Helsingør Kommune er

fortælle om det: ”I sommeren

ud. Mange kender mig. Det

igangsat en række tiltag til bedre

2014, der var så solrig, var der

sociale har været en vigtig del

dræning. Elektronisk styring af

for første gang tørt inde i huset.

af det. Nu er naboerne flyttet,

pumper, eksisterende drænrør

Bortset fra gulvene, der altid

og der en hel anden atmosfære

spules fremover. Et helt nyt

er fugtige. Håbet begyndte at

inden i mig.”

Tømreren
genopbygget
dræn blev har
etableret
ved Søvejen
den
nederste
væggen.
i 2007
betalt afdel
OF.afKommunen

spire. Men hver gang det regner
voldsomt eller man snakker om

Britta overvejer at sætte til salg

har lagt ’strømpe’ i deres del af

skybrud, så kommer frygten. -

for anden gang. Uanset tab. Som

drænrøret og renset for rødder

Sker det nu igen?!

det er nu kan man især i foråret

der. ”Det har faktisk hjulpet

Fugten er her. Jeg har været ved

og den tidlige sommer kun over-

hidtil. Små ting, skulle man tro.

at miste modet mange gange.

natte pakket ind i uldne tæpper.

Vi arbejder på at få udbygget

Og ser huset forfalde. Det var

”Hvis der ikke havde været fugt

drænsystemet og måske få dræn

totalt renoveret i 2010. Nu ser

– er du vild, mand - så havde

på de hårdest ramte grunde og

jeg den nye maling skalle af

jeg rendt rundt og arbejdet her

etableret forsinkelsesbassiner.

indvendigt.”

fra marts. Jeg havde haft mine

Her er drænfonden hjælpsom.

dejlige naboer, deres børnebørn

Projekterne er dyre. Vi har mødt

Hvordan ser din fremtid ud i

kom rendende. Vi havde det

stor velvilje i OF. Men hvordan

huset?

godt sammen. Det er ander-

får man får 4-6 mio. til det, ved

”Det er tabt kærlighed,” udtryk-

ledes nu. Og det er altså ikke

vi ikke endnu”, siger hun.

ker Britta om situationen. Selv

kun, fordi jeg er blevet ældre”.

om hun ser stærk ud, har oplevelsen sat spor: ”Jeg har været så

”Med erkendelse af, at de voldDet er et tab.

somste skybrud kan man ikke

glad for hus og have. Har været

- som så mange andre steder i

i festudvalget og siddet i besty-

Danmark - beskytte sig imod. Vi

relsen i mange år. Men det er

ligger lavt. Vand kan ikke flyttes.
Når det kommer, er det ikke
demokratisk”. 			

EV

“Jeg har lu
ftet ud ho
s dig, før
siger Britt
du kom”,
as søde n
a
b
o. En æld
de, der m
re kvinidt i lugnin
g
e
n har god
snakke ‘o
tid til at
ver hækk
en’.
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Frølunde: Et stort projekt
kan forvandle Tude Ådal
Klimaforandringerne gør, at vi får stadigt større

Vi får drænet og nye pumper på Engsnarre-

nedbørsmængder og mere vand på parcellerne,

skellet først med tilskud for OF’s drænfond. Og

som vi skal af med i en fart. I særdeleshed om

senere eventuelt også på Gøgemarken.

vinteren, - gennem jorden, faskiner fra tagvand,

Den 09.04.15 afholdes møde med kommunen

drænrør, grøfter, pumper, udløb til Bekkerrenden

vedr. Tjokholmdiget, der er et havdige. Der skal

og endeligt pumpet ud i Tude å.

besluttes, hvad der skal ske med diget, og hvor
der opstilles pumper i forbindelse med Tude

Vi har et areal på 421.000 KM 2. svarende til

Å-dals projektet. Tillige skal etableringen af

ca. 59 fodboldbaner. Ved 10 mm. regn skal

pumpestationen være omkostningsfrit for os.

vi således af med 4.210.000 liter vand. Vi

Læs mere om Tude Å-dals projektet på vores

forhandler for tiden om at få vores egen pump-

hjemmeside. Kort fortalt ønskes Tude Ådal bragt

estation ifb. med Tude Ådal projektet, hvilket vil

tilbage til, hvad det var i Vikingetiden og vores

være en fordel, da vi således selv bestemmer

lokale følgegruppe deltager i projektet ligesom

over hastigheden for at fjerne overfladevandet.

andre foreninger, fx fritids-, lystfisker- og frednings foreninger m.fl. deltager. Og den endelige
politiske afgørelser træffes i 2016.

Søen ved Bålpladsen.
Flot ser det ud med blikstille vand

Søen ved Gøgemarken/sandløbernæsset
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Søen ved Kukkerranden

Søen ved Bekkasinvangen

SØER
Vi har haft biologer til at lave en tilstandsrapport

Søerne er blevet indhegnet igen og der er brugt

på vores søer, og efter ca. 1½ år er det lykkedes

egetræsstolper til formålet. De 3 bænke er

os at få tilladelse til at rense 5 af søerne op. Vi

igen sat ved søerne. Arealet omkring søerne vil

har fået foretaget prøver af det slam, der skulle

blive restaureret i maj måned. Der er i samme

fjernes. Det er påvist, at vi har mindre forurening

forbindelse fældet en del træer, og de fordeles

end hvad de offentlige kloaksystemer sender ud.

nu til de ca. 20 personer, der har meldt sig inter-

Prisen for de 5 prøver har været ca. 50 tkr. Og

esserede. Er der noget tilbage, samt flis,

oveni kommer regningen for oprensningerne.

må I gerne fjerne dette.

Valgte på generalforsamlingen d. 29. april 2015.
Bestyrelsen siger tak til de 113 medlemmer der var mødt op og tak
for en god debat.

Rigtig god sommer.
Fællesskab med mening
Lokalbestyrelsen Frølunde afd
Navne, telefonnumre og adresser findes på foreningens webside.
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Der løber
meget vand i
Frølunde
Søen ved Svanedammen/ Sandløbernæsset

Efterårsbillede fra Frølunde

Efter cirka 1½ år er det lykkedes at få
tilladelse til at rense 5 af søerne op

FU orienterer
FU har haft meget travlt i de første måneder!
1 Vi har aftalt med Hovedbestyrelsen, at vi skal
samarbejde! Der er meget, der skal tages stilling
til og besluttes.
Vand / dræn er et generelt problem, som
kræver løsninger, der skal laves. Der skal indhentes tilbud og aftales, hvad der skal stå i
entreprenørkontrakten, tidsramme for arbejdet,
garantieftersyn af arbejdet og tilsyn, når arbejdet er udført 2 års eftersyn og 5 års eftersyn,
ansvarforsikring, osv.
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Der indhentes 2 tilbud i de lokale områder, hvorefter det anbefalede tilbud sendes til kontoret i
Gothersgade. Her tjekker FU og forretningsfører
kontrakterne og indhenter tilladelser i de respektive kommuner. Når tilladelser foreligger underskriver FU og Forretningsfører kontrakten.
2 Der er nogle lokalafdelinger der er fået et
påbud fra kommunen om nye vejnavne.
Det betyder, at der skal sættes nye vejskilte op i
nogle lokalafdelinger.
Da det er et påbud, er det OF der betaler for de
nye vejskilte. Til opsætning på ’de gamle standere’.

VINDER AF FOTOKONKURRENCEN
REDAKTIONEN udskrev i forrige OF-blad en fotokonkurrence til fritidshaveforeningen.

Jytte Borch står her med sit barnebarn Vincent på 7 år.

Vinderen blev Jytte Borch fra Lynæs. Hun har
taget billedet med to trampolinhoppende børn
To velfortjente flasker rødvin og et hvil i en blød

i vores forrige OF-blad. Bedste foto blev

stol til konkurrencens vinder.

udvalgt, da det udstråler sammenhold og

Redaktionen beklager, at fotoopløsningen på

glæde og er fra en dag i en haveforening.

disse fotos er lidt grovkornede.

Vi sender godt humør til Jytte.

3 FU har været ude til 7 lokal generalforsam-

Deltager er Carsten Cort Jensen, Britt Oder,

linger og er blevet modtaget godt og fået større

Rene Lauge Birch og Inge Eiersted. Kontoret

indsigt i de ting, der rører sig i de enkelte lokala-

er lukket denne dag. Det er publiceret på OFs

fdelinger.

hjemmeside.

Vi har haft en rigtig god dialog med både bestyrelser og medlemmerne.

5 FU er repræsenteret ved en person hver

Vi har lagret mange ting i vores egne “ hard-

mandag og andre dage, hvis der ellers er behov

diske”, så vi måske bedre kan forstå nogle af de

for det. Dette er nødvendigt for at medlem-

ting der foregår i de enkelte afdelinger.

merne kan få deres sager afgjort så hurtigt som

Vi beklager, at vi ikke nåede at deltage i Lynæs

muligt.

generalforsamling. Det gør vi til næste år.
Der er selvfølgelig mange andre ting der
4 Vi har aftalt at holde kursus i Gothersgade

foregår på kontoret i Gothersgade.

i april om den daglige ledelse og hvordan
kontoret virker. Med alt hvad det indebærer.

Inge Eiersted
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Vesterlyng satser på at

færdiggøre drænprojekt i 2015
Sæson 2015 er sat i gang. Vesterlyng har afholdt
årets generalforsamling, og der er mange tegn i
haverne på, at foråret er lige ved at få overtaget i
alle døgnets timer.
Det er imponerende, men også lidt ubegribeligt

Vesterlyng er gammel havbund, som århundrede senere er blevet brugt til græsning af kreaturer, for så i vores tidsalder at blive udstykket
til fine haveparceller.

at planter i haverne og medlemmerne på Vesterlyng kommer retur nok en gang med forvent-

alvåret – så græsplænerne kunne betrædes!

ningsfuld og glad energi på trods af de vilkår,

Men så ændrede tingene sig vejrmæssigt med

medlemmerne kæmpede mod i forrige sæson,

storm, højvande, voldsom nedbør. I 2006 ramte

da Vesterlyng for tredje gang måtte reetablere

katastrofen Vesterlyng med en såkaldt 300

sig efter endnu en oversvømmelse inden for bare

år-stormflod! Det var ikke spor rart, MEN allere-

7 år.

de i 2007 kom endnu en stormflod. Det var rigtig

Vesterlyng har jo eksisteret som OF område sid-

barskt. Medlemmerne havde jo knapt fået eta-

en 1969. Vi er med bare 30 parceller det mindste

bleret sig efter 2006 og så var vi bare i gang igen!

område i OF.

Samtidig blev der arbejdet på digeprojekt, for

Nogle af de første pligtarbejder på Vesterlyng var

nu måtte Vesterlyng beskyttes mod havvandet.

at nedgrave dræn på kryds og tværs for at lede

Vesterlyng fik bevilliget økonomien til etablerin-

vandet ud i Ondebæk eller til de to sidegrøfter.

gen af diger fra OF.

Da økonomien kunne bære, blev der etableret

I nogle sæsoner var roen genoprettet på Vest-

el-pumpe og ny hovedbrønd, hvilket gjorde par-

erlyng, men så et år var det danske vintervejr

cellerne fri for vandspejl - ihvertfald i sommerh-

ganske voldsomt over hele landet, hård frost og

Generalforsamlingen havde et roligt forløb. Den siddende bestyrelse blev
genvalgt, årsrapporten og budget blev godkendt. Der var 15 parceller
repræsenteret. Der var 28 personer, hvoraf de 4 var fra Gothersgade.
Efter mødet blev der spist en let frokost. Det gav mulighed for god snak
mellem medlemmerne samt få rundet debatten fra generalforsamlingen
af. En ganske fin og givtig tradition til at indlede en ny sæson på
Vesterlyng.
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megen sne i lang tid. Pludselig slog det over i tø

det drænprojekt, som blev opstartet for nogle

og regn, men jorden var fortsat i frost, så den

år siden i alle OF’s lokalområder. På den netop

tog ikke mod de store vandmængder og vandet

afholdte generalforsamling fik Vesterlyng tilsagn

steg på arealerne. Vesterlyng klarede frisag, in-

fra FU om, at økonomien til dette kommende

gen huse blev beskadiget. Men der blev indkøbt

drænprojekt vil blive givet. Vesterlyng skal blot

ekstra el-pumper.

følge de indgåede aftaler og vilkår, som er ens for

Men så desværre i december 2013 blev Vest-

alle otte områder. - En særdeles rar besked.

erlyng oversvømmet for tredje gang og det i

Med ønske om en god og tryg sæson for alle

sådan en grad, at det ikke er oplevet tidligere.

samt god vind med drænprojekterne i OF.

Uha, hvor vandet steg og steg pga. voldsom

Venlig hilsen Yvonne Hansen

storm, og i godt 2 døgn stod vandet 60-80
cm på hele Vesterlyng, før havet begyndte at
trække sig retur. Så 2014 blev et svært år for
medlemmerne på Vesterlyng. Udover at reetablere have og hus måtte der undersøges/
findes løsninger på at sikre trædiget langs de to
sidegrøfter. Nok en gang kom der økonomi fra
OF, så trædigerne kunne udbedres.
I 2015 vil Vesterlyng satse på at få færdiggjort
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Dette nummer af bladet har temaet ”Klimaforandringer”, og her vil vi da også godt bidrage.
Kvistgård er plaget af 2 ting. Placeringen, og den
kan vi ikke ændre på. Klimaforandringerne, og
dem kan vi desværre heller ikke ændre!
Resultatet bliver, at da vi ligger i gammel mosejord og vådområde, at området er lavtliggende
– har vi ringe mulighed for at lede vandet bort –

Forsinkelsesbassin til
Kvistgård

når der er brug for det.
Sagt på en anden måde, når regnen vælter
ned i Kvistgård, regner det som oftest også hos
naboen og i området rundt om os. Det betyder
at vi alle har brug for at komme af med overfladevandet.
I Helsingør kommune skal vi sammen
med mange andre lede vandet ud i Munkesøvandløbet og videre ud Kattegat. Munkesøløbet har ikke de dimensioner, der kan sikre
at vi alle kommer af med vandet – og da vi, som

MEN, det løser jo ikke problemet med at

sagt ligger meget lavt, ”stuver” det op hos os.

Munkesøvandløbet er fyldt, og vi ikke kan

Vand i haver. Vand i huse.

komme af med vandet!

Vi arbejder derfor på et projekt, hvor de 10-15

Derfor, bliver det nødvendigt med et ”forsin-

mest udsatte grunde (der hvor der løbende er

kelsesbassin”, der kan rumme vandet indtil

oversvømmelse/vand i huset) bliver drænet, så

der igen bliver plads i Kommunens Munk-

vandet ledes væk fra disse grunde.

esøvandløb.
Nødvendigheden og ideen med et forsinkelses-

Derudover arbejder vi på, at der i de områder

bassin, ses flere og flere steder – og er en

der er lavest liggende placeres brønde med kup-

oplagt mulighed i Kvistgård.

pelrist, beregnet til at tage overfladevand, ved
kraftig/langvarig nedbør. Dette vand skal så ledes

Det er et projekt der er meget omkostning-

til satellitpumpebrønde og pumpestation.

stungt. Men desværre den eneste mulighed
i Kvistgård, på grund af beliggenheden, jord
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og bundforhold og de hurtigt voksende klima-

vi på hovedbestyrelsesmøder skal finde løsninger

forandringer.

der kan afhjælpe de mange berørte områder.

Det er derfor en stor glæde, at alle i OF, er

Mange gode hilsner og ønsket om en varm og

indstillet på at samtlige medlemmer skal have

TØR sommer.

samme brugsværdi og glæde af deres andels-

Bestyrelsen i Kvistgård

grund, og der er en stor og flot solidaritet, når

Generalforsamling og vandforbrug 2014
Vi har afholdt en stille og rolig generalforsamling i OF Kvistgård.
Da der ikke var store ændringer eller forslag, gav vi os tid til de enkelte punkter.
Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen så vi er igen fuldtallige. 8 medlemmer
+ 2 suppleanter.
Der har allerede været afholdt det første bestyrelsesmøde og der var fra start en god
og konstruktiv dialog og megen latter. Lad det fortsætte.
Et af vores problemer har været det relative store vandforbrug i 2014 – et merforbrug på mellem 50 - 60%. Efter alt hvad vores vvs’ er, kan se, skulle der ikke være brud
på rørene, men der er igangsat et arbejde for at kunne lukke for vandet i de enkelte
områder, der er taget kontakt til et firma med henblik på overvågning af systemet – så
vi løbende kan kontrollere systemet. Vand er dyrt.
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HF Lynæs
Redaktionen har talt med Jytte Borch fra HF
Lynæs sidst i april måned.
Vi er lige selv kommet her op i dag, fortæller
Jytte Borch. Der er allerede en del heroppe og
mange er godt i gang med det nye år. Vi skærer
grene, ordner græs og hos os er der meget
mosejord, så vi har mindre bede, som vi går og
nusser om.
Vi taler meget sammen over hækken, når vi
starter året om, hvad der er sket siden sidst.
Vi har solgt 8 huse, så det har givet nyt liv.
Nu er der både ældre og yngre, der går rundt
heroppe og skaber stemning. Små børn, der
ræser afsted på deres cykel, forældre, der går tur
med de små i barnevogne. Og så er der en del,
der kommer udefra, som går igennem forenin-
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gen for at se haverne og opleve stedet, som for
eksempel stavgængere og hundeluftere, slutter
Jytte af med at fortælle om livet i Lynæs sidst i
april måned, hvor solen er kommet og foråret
godt på vej.
Dræn
Vi har fået etableret yderligere dræn, samt
to nye pumper til bortledning af vandet på
grundene, så vandet bliver ledt ud i åen, Ullerup
Å, der går rundt om foreningen, samt ud i mosen. Det har hjulpet. Vi kan godt mærke effekten
af dette, og det fungerer godt med nedsivning i
haverne.
Jyttes råd til at bortskaffe vand: Man kan lave
forsinkningsbassiner i haverne. Så vandet løber
derned. Det er hermed givet videre.

Hassel med blå himmel bagved.

TEMAER TIL DE NÆSTE
OF-BLADE
Journalisten talte med Jytte fra Lynæs og Lone fra Torup om temaerne til bladet. Og det kom der
god samtale ud af. For hvad skal man egentlig skrive til hovedbladet, blev der spurgt.
Her er nogle af de emner, vi talte om, som kunne være spændende at skrive mere om i bladet:
- Udveksling af gode idéer mellem lokalforeningerne og haverne. Fælles redskaber eksempelvis.
- Tage på besøg i de andre haveforeninger og se, hvad der sker hos netop jer og udgive artikler
om dette.
- Arrangere og skrive om en plantebyttedag.
- Nye luftfotos kunne være spændende at se. Det giver et overblik over, hvordan de andre haveforeninger ser ud.
- Traditioner, arrangementer, fester. Hvad skal der til for at haveforeningen rummer, samler og
skaber fællesskab for de mange og samtidig for mindre grupper. Dele erfaringer med hinanden.
Hvad synes du, er et godt tema at tage op i bladet?
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HF Torup
Redaktionen har talt med Lone Mølholm fra HF Torup sidst i april måned.
Hvad sker der i jeres haveforening lige nu?
I dag har vi lavet fællesarbejde. Lidt under halvdelen af parcellerne var mødt frem. Vi har taget os af
beskæring og udtyndning af træer og buske, vi har luget rundt om klubhuset, så der er pænt. Det gør
vi igen om fjorten dage. Så har vi fjernet brombærgrene, så vores mand kan klippe græsset og vi har
fyldt hjulspor ud. Alt sammen en del af vores forårsrengøring.
Alt er godt hos os. Folk lægger kartofler, vender jord, gør klar til at så. Jeg har selv lige klippet roser.
Det gør man jo på dronningens fødselsdag, fortæller Jytte med et grin. Godt råd, tak.

Dræn i foreningen

Idé: Skrånende terasse

Traditioner og fornyelse

Vi har fået nyt dræn, fortæller

Lone fortæller, at hun har

Lone Mølholm opfordrer til, at

Lone Mølholm fra Torup.

talt med en af parcelejerne i

foreningen deler deres erfa-

Vi har derudover regnvan-

foreningen. Og han har lige

ringer om, hvad der skal til for

dopsamlingstanke og tagren-

bygget sin nye træterasse, så

at være en del af en fritidshave-

der, så vi kan vande vores

den skråner og vandet kan

forening. Nogle gange skal gamle

haver med dette vand. Nogle

dermed lettere løbe af. Nøjag-

traditioner fx fornys med nye,

laver faskiner rundt om hu-

tigt ligesom man lægger fliser.

fordi der kommer nye mennesk-

set.

Det synes hun er en god idé.

er til.
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Mos er flot og blødt at gå på.
Men i nogle fritidshaveforeninger slås de med meget mos i den våde del af foreningen i områder, der
ligger i skygge og under de høje træer.

Bestyrelsen:
Torup: Sæsonens mærkedage 2015
• Velkommen til en ny sæson

Fredag 3.april kl. 10 ved klubhuset
• Forårets fællesarbejde. Vi slutter med grillpølser

25.april eller 9.maj kl. 9.30 – 13.00
• Sankt Hans lørdag - bål, spil og fælles grill

Lørdag 20.juni
• Efterårets fællesarbejde. Vi slutter med grillpølser

22.august eller 5.september kl. 9.30 – 13.00
• Tak for i år

Søndag 18.oktober kl. 10 ved klubhuset
Flere initiativer er meget velkomne :-) 			
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Hvad kan vi forvente af

fremtidens klima?

D
N

Hvad vi kan forvente af

fortsat fastlåst, at det er men-

Dette betyder, at havene fortsat

fremtidens klima

neskelige aktiviteter, der forår-

vil stige mere og mere, samt

sager den globale opvarmning.

at stig-ningen vil foregå ek-

y rapport fra IPCC giver

Der-udover fortæller rapporten,

sponentielt. IPCC vurderer, at

os et større indblik i,

der er 99%-100% sandsynlighed

havniveauet vil været steget

hvordan det står til med

for, at den globale opvarmn-

mellem 26-82 cm globalt i peri-

ing vil fortsætter frem til 2100.

oden 2081-2100.

klimaforandringerne. Det er

Håndtering af regnvand
Bassinregnbedopstuvningtagrendeforsinkningnedsivningfaskinenedløbsrørregnvandsrendesandfang

Læs mere i Rørcenter Anvisning 016 med mange gode råd! Tak til Palle, Frølunde, for henvisning.

Dialog
Vi vil meget gerne modtage indlæg til debat. Noget som har
almen interesse. Det kan fx være nogen af de erfaringer, man
gør sig i de enkelte afdelinger. Vi vil meget gerne høre om både
de gode og mindre gode erfaringer samt eventuelle løsninger.
Naturligvis i en god tone.
Redaktøren har modtaget et indlæg fra tidligere OF formand
John Steffensen, omkring klimaforandringer. Indlægget indeholder formuleringer, som ikke overholder de etiske regler,
som hovedbestyrelsen har vedtaget. Bladudvalget redigerede i
indlægget, men John Steffensen har sagt nej tak til et redigeret
indlæg. Redaktøren og bladudvalget har derfor besluttet ikke at
optage indlægget i OF-bladet.
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Inge Eiersted, redaktør

U

dover et stigende

vækstsæson kan blive forlænget.

havniveau, vil klimaVarmere somre. Somrene

forandringerne også

påvirke vejret i Danmark i form
af hedebølger og kraftigt nedbør.

M

•

bliver varmere, og der kan
komme flere og længere 		

hedebølger.

iljøministeriet har på
Højere vandstand. Der

deres hjemmeside
skrevet mere konk

ret om, hvad vi kan vente os:

•

forventes en generel vandstandsstigning i havene om

kring Danmark.
Mere regn. Vi får mere regn

•

Mere vind. Vi kan forvente

om vinteren og mindre om
sommeren. Om sommeren

får vi både flere tørkeperiod

•

Større skydække. Vi får

er og kraftigere regnskyl.
Mildere vintre. Vintrene vil

•

blive mildere og fugtigere.

flere kraftige storme.

•

generelt et svagt stigende
skydække og stigningen vil

være størst om vinteren.

Det betyder, at planternes

Tabel med klimaparametre
for Danmark. Denne tabel
viser fx at antallet af varme
sommernætter vil stige til
13 nætter i 2050, og at vi
kan forvente hele 44 varme
sommernætter årligt i
2100.
Kilde: Miljøministeriet
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Journalisten foreslår
Indholdet i bladene
Temaet i hvert blad er valgt for at
skabe mere variation og indsigt i
bestemte emner og det er frivilligt,
om I i haveforeningerne skriver om
dette emne. Har du og I andet aktuelt, der er henvendt til hele OF, som
de andre foreninger også kan lære
af, så del det med os. Lokal stof fra
lokalforeningerne er også velkomment. Vi vil gerne høre om, hvad der
rører sig i din have og fritidshaveforening. Del det med os.
I er velkomne til at ringe og få en
snak om, hvad I kan skrive om til
næste blad.

Blomsterne springer ud
for fuld musik
- og sommeren er på vej i sit fulde flor.

Omegnens Fritidshaveforenings kontor i Gothersgade er i kongelige omgivelser. Spørg selv, næste

gang du kommer forbi, hvordan det kan være.
Formidling i bladet
Indlæg i bladet kan med fordel være
motiverende, inspirerende,
involverende og være løsningsorienteret.

Bladets værdier
Bladet er informativt og bakker op
om Omegnens Fritidshaveforenings
fællesskab. Bladudvalget har
derudover også fremhævet, at indlæggene ‘bidrager til en god dialog’.

Tak for bidrag fra alle i OF.
Jeg ønsker jer nogle skønne dage i
haven og en god sommer.
Elisabeth Vind, journalist
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Årsrapport 2014
og en god sommer til alle

I bladet her er der indlagt en kopi af

købet af deres fritidsbolig.

vores årsrapport. Mange af jer vil nok

Man kan så spørge: Hvorfor aflægger

tænke, hvorfor skal jeg bruge tid på at

hovedforeningen så den ene årsrap-

sætte mig ind i alle de tal?

port efter den anden med underskud?

Det er, som man siger, et godt spørg-

Til dette kan man lidt kækt svare, at

smål. Men når man en dag skal have

det har OF altid haft tradition for at

solgt sit fritidshus, så vil man opd-

gøre, og det har ledelserne gennem

age, at det faktisk er ret vigtigt, hvad

tiderne kunnet gøre, fordi prisen på

der står i foreningens årsrapporter.

jord hele tiden er steget, som vore

Bankerne er i dag meget fokuseret

grundlæggere i 1966 også forudsagde

på, hvordan en andelsforening drives,

at den ville gøre.

hvilket ikke mindst skyldes de mange

Som det fremgår af årsrapporten, så

boligandelsforeninger, som har givet

har hovedforeningen næsten 10 mill.

bankerne tab.

kr. i likvid kapital samtidig med at

Bankerne har derfor strammet kraft-

vores egenkapital er på 66 mill. kr. så

igt op, hvilket vi også har mærket

vores forening er, efter vores bedste

her på kontoret, da bankerne i større

skøn, ikke i nærheden af at komme

udstrækning end tidligere forlanger

med på listen over forliste andelsfore-

transport i depositummet og opretter

ninger.

ejendomsblade i tingbogen, hvorefter
bankerne så kan tinglyse gælds- og

Med disse ord håber vi her fra kon-

pantebreve osv.

toret, at alle vore medlemmer må få

Det er derfor vigtigt, at foreningen vis-

en god sommer med mange gode- og

er åben- og gennemsigtighed, så vore

mindeværdige dage i jeres fritidshuse.

nye medlemmer kan få finansieret

Forretningsfører Carsten har gjort
forårsrent på kontoret og smilede
også pænt til fotografen, der fik
et æble med på vejen. Det indikerer et godt arbejdsmiljø.
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Billeder fra en lun DAG i forårshaven i OF

