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beskæftiget med lokalplaner,
forbindelse med den nye Fred-

Tre haveforeninger:
Traditioner i
fremtiden

LEDEREN

erikssunds motorvej. Besøgt og

Vi er nu så langt henne på året,

været med på besigtigelser i om-

at de fleste har lukket deres huse

råderne med lokalbestyrelserne.

ned for vinteren og selvfølgelig

Talt meget med lokalbestyrel-

husket at tømme vandet af og luk-

serne, og løst sager her og nu.

ke for stophanen samt frostsikre.

Haft møder i retten i forbindelse

I dette OF-blad tager vi temaet Tra- af nytilkommerne køber fritids-

med fogedsager og tvangsaktion-

dition & Fornyelse op. Lokalfore-

grund for at få egne drømme til

Vi håber at slippe for hårde vinter-

er. Sagt farvel til gamle medlem-

ningerne har skrevet spændende

at gå i opfyldelse, ro i en stresset os ældre skal kigge ind i krys-

storme, så træer ikke vælter ind

mer og goddag til nye og yngre,

indslag om gamle dage, tidligere

hverdag og være tæt på naturen

talkuglen, give plads til de unge

over eget eller naboens hus. Vi

børnefamilier. I nogle områder

traditioner og hvordan kulturen

sammen med den nærmeste

og videregive vores viden til

kan jo se nogle træerne så store

er et generationsskifte i gang.

ser ud i dag og alle efterlyser nye

famile eller venner, og børnene

de nye”. “Busture fungerede

som ”skovtræer” på enkelte par-

Daglig ledelse –samarbejdet med

initiativer fra nytilkommere.

må godt have iPads med, mens

tidligere, nu tror jeg, at inter-

celler. Det kan give store og uover-

kontoret er upåklageligt, det har

En lille rundspørge blandt tre

der tidligere var lidt flere, der

essegrupper fx inden for fugle-

skuelige gener, også af økonomisk

været spændende og travlt.

forskellige haveforeninger - Frølun- opsøgte fællesskabets glæde,

liv, vandretur og motion kan

de, Lynæs og Harrestrup - viser, at

fungere”. Fest er stadig et godt

art for andre. Vi opfordrer derfor

Redaktøren siger tak for i år

områderne til få lavet nogle regler,

og ønsker alle

der bestemmer højde og placering

godt jubilæumsnytår og god jul.

af træer på de enkelte parceller.
Dette kan gøres med forslag til

Bladudvalg

lokalgeneralforsamlingerne.

Elisabeth Vind, journalist

OF har nedsat 2 Vedtægtsgrup-

Carsten Cort Jensen

nye vedtægter for OF. Der bliver

Anvarshavende
redaktør

arbejdet på en ny struktur/ sty-

Inge Eiersted

per, som arbejder på et sæt helt

ber i året 2015. Her er et billede fra dagen.

at være sammen i fritiden samt

ment i det dejlige lokalområde.
Frølunde, Palle: “Nogle af

hver haveforening har sit særpræg værnede om fælles værdier.

samlingspunkt, og dét holder

for fælleskab og samtidig oplever

Harrestrup, Gunnar: “Vi er i

Frølunde for fuld musik i 2016.

gang med et generationsskifte

Lynæs, Mads: Vi får lidt flere

de samme tendenser i tiden. Flere

Jubilæumsfonden udbetaler til
hver lokalforening:
			
Til udbetaling

reform. Arbejdet tager tid og det

Møllehøj

150.398,06

er ikke i skrivende stund til at sige

Harrestrup

163.730,51

om vedtægterne kan blive færdi-

Ågerup		

63.548,83

ge, så de kan komme til afstemn-

Lynæs		

30.129,83

ing på lokalgeneralforsamlingerne.

Kvistgård

80.145,35

Redaktions-

Torup		

25.309,06

møde på kon-

Frølunde

138.245,70

Der arbejdes på vedtægtsforsla-

Vesterlyng

12.051,93

gene til OF.

I alt		

663.559,27

toret.

Den første større omgang sne faldt den 21. novem-

med mange unge, men de unge

børnefamilier, men også ældre

har ikke samme behov for at

til. Heraf mange med drive og

involvere sig i fælleskabet; nogle mange idéer, men de bliver
få har. Mange ved ikke en gang

ofte ikke udført og havner på

at vi er en del af 8 lokalfore-

‘Facebook’. Mads vil gerne

ninger, men når de har boet hos

fremelske foreningsfølelsen,

os et stiýhkke tid, så bor de bare

og henviser til storbykulturens

der. I gamle dage kørte man ud

byhaver med dyrkning af egne

på cykel med en termokande på

grøntsager, til selvbyggeri og

bagagebæreren, i dag er det en

grønne initiativer. “Vi kan gøre

boform.“ Gunnar efterspørger

noget ved det og vi har den

flere ildsjæle og mere engage-

økonomiske kraft”.

EV

En ‘grøn’ Snemand med porrenæse, tomat-øjne og
agurkemund. Lige til at spise...?
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Vesterlyng

Tradition & Fornyelse
- En ny struktur på vej?
TRADITION OG FORNYELSE hvilket rummeligt
og spændende emne. Det er da også et emne,
der i høj grad har og fortsat er til debat i både
hovedbestyrelsen og i bestyrelserne ude i de 8
lokalområder i OF.
Foreningen OF er ved at være en “ældre dame”,

Der er forskel på talemåden mellem gammel og
ny medlem i OF:
Gammel medlem siger: Jeg har købt brugsretten til en parcel i OF. Jeg var inde på kontoret
og få overdragelsesdokumentet.
Nyt medlem siger: Jeg har købt hus og have
via en ejendomsmægler. Haven ligger i en
haveforening, så jeg måtte ind og underskrive
overtagelsesdokumenter på OF-kontoret.
Ingen af disse medlemmer siger noget forkert,
der er bare sket en bevægelse/en forandring i
tilgangen til foreningen OF.

og holdninger i det omkring-liggende samfund
til andelsbevægelser, haveforeninger og forplig-

i en af de 8 lokalafdelinger. Familien betaler og

Fælles for hovedbestyrelsen + vedtægtsgrup-

Men først skal vi alle have dejlige højtidsdage

tigende fællesskab har ændret sig, siden forenin-

glæden er stor, når nøglen til hus og have over-

pen er, at OF fortsat skal eksistere, men i en

- traditionen tro - i glad socialt samvær med fami-

gen OF blev stiftet i 1966.

drages!

“ny udgave”, så foreningens struktur matcher

lie og venner.

med den oprindelige ide, OG de strømninger,
medlemsskaren har ude i lokalområderne.

Gennem årene er der sket en udskiftning af med-

Der er meget forskellige vilkår for de 8 lokalom-

lemmer ude i OF`s lokalområder. Da medlem-

råder - størrelsen, beliggenheden, deklarationen

merne kommer fra samfundet, som er i konstant

mm. Områderne har “blot” en fællesnævner OF

Så Vesterlyng kan i dette skrift ikke byde ind

bevægelse, så kommer der pr. automatik nye

og foreningens vedtægter.

med eksempler på tradition og socialt samvær!

impulser og input ind i OF og lokalområderne.

Gennem årene har der været flere tiltag på at

MEN der er faktisk en stor og spændende social

ændre OF`s vedtægter og struktur, ligesom der

proces igang i OF. EN PROCES DET ER MEGET

Ideologien bag stiftelsen af OF og holdninger til

har været tiltag for mere selvstyre til de 8 om-

VIGTIGT AT INVOLVERE SIG I OG TAGE STILLING

det at være medlem af en haveforening er IKKE

råder.

TIL.

					

Yvonne Hansen

Vesterlyng vil ønske
GODT HOP
ind i 2016 til alle i OF.

længere de tanker, der spiller den store rolle,
På de kommende lokalgeneralforsamlinger og

når en person/familie vælger at købe en parcel

På gensyn til
Vesterlyngs medlemmer lørdag
den 19/3 2016 til
lokalgeneralforsamlingen.
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Siden kongresserne i 2014 har en gruppe arbe-

kongressen foråret 2016 bliver det spændende,

jdet på ændringer af vedtægter samt struktur i

om medlemmerne kan bakke op om de tiltag

OF. Det er meget prisværdigt, at personer bru-

arbejdsgruppen fremlægger for nye vedtægter

ger tid og kræfter på at finde muligheder for at

og ny struktur i vores OF?

modernisere OF. Det er meget positivt, at grup-

Så foråret er på flere måde ventet med læng-

pen er sammensat af nye og gamle medlemmer.

sel!

Desværre er ikke alle 8 områder repræsenteret i
arbejdsgruppen.
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NYT fra OF Lynæs
Fest og legeplads til glæde for store og små

man så - i mosen :0)

nedrivning og om/op bygning af

nye og gamle medlemmer, men

I dag er de fleste af vores bol-

nye tidssvarende huse. De fleste

tit er det ”Tordenskjolds Sol-

iger blevet til sommerhuse

kommer drypvis i weekenderne,

dater.”

med tømmetank, strøm og

men i sommerferien summer

PÅ vores årlige generalforsam-

Så er endnu en sæson slut.

igennem. Det er ren nostalgi

men gerne ville have et fristed

vand i køkken og på toilet. Det

det over hele området. Når så

ling er det faste spørgsmål:

Bommen er sat på med ”lås

og man må sige, at der er sket

og frisk luft til ”ungerne.”Der

er stadigvæk et stykke Paradis,

skoleferien er slut! Ja - så sidder

Hvem har lyst til at sidde i

og slå.” Desværre er der flere

rigtig meget siden foreningen

var glæde og sammenhold

hvor vi hvert år glæder os til en

alle vi pensionister og synes lige

festudvalget? - de står ikke i kø!

klager over, at bommen den ene

startede. OF har faktisk 50 års

samt respekt for foreningens

ny sæson. I dag er foreningens

pludselig, her er så stille.

Nogle ofrer sig altid for sagen

gang efter den anden står åben.

jubilæum til næste år, og vi har

vedtægter. Der var nogle andre

medlemmer et mere blandet

Fællesaktiviteter i dag: Vi har

og sørger for gode rammer og

BOMMEN SKAL LÅSES OP OG I -

i OF Lynæs 50 års jubilæum i

traditioner til fællesarbejdet og

publikum. Det er unge velud-

vores dage med fællesarbejde

indhold, men så holder vi altid

HVER GANG DU KØRER UD OG

2017! er der noget at sige til, at

ikke mindst sommerfesterne.

dannede, til midaldrende velud-

og her møder en del op både

en fantastisk sommerfest.

IND - uanset om du bare skal til

træerne vokser ind i himlen?

Før i tiden var det gengangere

dannede, kreative mennesker

Dagen før sættes festteltet op.

bageren eller på lossepladsen.

Der er sket rigtig meget gennem

der sad i festudvalget. Der var

og pensionister, der nyder deres

På dagen er der loppeboder om

Nogle synes måske det er noget

årene. Fra bar mark (mose) hvor

middag bestilt ude fra, tombo-

otium. Vores fællesskab har nok

eftermiddagen og arragement-

pjat, men den dag det er dig,

alle var glade for at leje et styk-

la med fine gevinster, hvor fes-

ændret sig gennem tiden, da

er for børn og barnlige sjæle,

der kommer til et ribbet hus

ke jord, bygge sit eget hus, uden

tudvalget fik sponsoreret gaver

mange af vores medlemmer ikke

med tovtrækning, bueskydning,

(hvilket er sket for nogen gen-

strøm og indlagt vand, med et

fra de forskellige forretninger

har de samme traditioner med,

sækkevæddløb osv. så er der

nem tiden)så er det måske ikke

das der blev tømt i haven, til i

i byen og så var der live musik

som os ”gamle.”Unge familier

fælles borddækning, hvor fes-

så sjovt!

dag, hvor det er et frodigt om-

til en svingom. Den gang gik

med børn har fuldtidsjob og

Jeg har siddet og kigget nogle

råde. Det var paradiset for dem,

alle ikke lige hjem, men lige ud

glæder sig til at komme til Lynæs

af de gamle af OF hovedblade

der ikke havde så mange penge,

fra fælleshuset, og hvor endte

og slappe af, eller er i gang med

TEMA - Tradition &
Fornyelse
Vi hører tit, at medlemmerne siger, hvorfor sker
der ikke noget i mit lokalområde?
Hvorfor ikke – Hvad kan jeg selv gøre for at samle nogle medlemmer til socialt samvær!
I Møllehøj har vi tidligere engageret:
1 Busture til andre lokalområder, her har været
stor tilslutning ”op til 70 medlemmer”. Det har
været rigtig hyggeligt, at møde medlemmerne i
de andre område hvor der er blevet vist rundt,
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Stedsegrønt pynter i haverne og potter, når kulden
sætter ind.

tudvalget har sørget for pynt ol.
Så går alle hjem. Tilbereder en
ret til fællesbordet, bager, brød

spist sammen og spillet fodbold og petanque.

letræet sammen med nissefamilien, der uddelte

det.

2. Der har været fastelavnsfest med bid til bolle og

gaver og senere godteposer. Imens de voksne

I Møllehøj er vi en ” gammel garde” der stadig

tøndeslagning.

drak kaffe og spiste æbleskiver og julesmåkager.

tror på at FÆLLESSKABET burde tiltrække nye

3. Sankt Hans bål for voksne og børnebål til alle

8. Vi har prøvet at laver børnedage lørdag for-

medlemmer, men de er svære at få ud af huset

barnlige sjæle med snobrøds bagning.

middag hvor det var på børnenes betingelser.

når de kommer hjem fra en travl arbejdsdag,

4. Sommerfest i vores Lade, med spisning og dans

Ingen succes!

med børn og hvad der af følger. Jeg forstår

og ikke at forglemme lodtrækning af alle de spon-

9. Vi har prøvet at kalde sammen til fælles pro-

bare ikke at man ikke er mere interesseret i sit

soreret gevinster.

jekter, men der var ingen der mødte op ” kun

lokalområde og møde andre medlemmer.

5. VI har haft Bjørne jagt ” BJØRNE KLO”. Hvoreft-

den gamle garde”. Heller ingen succes!

er Foreningen bød på en bid brød og dram.

10. Den største succes er nok vores Minigolf og

Jeg efterlyser nye og yngre medlemmer med

6. Vi har haft Nattegaleture hvor vi sluttede af

Petanque bane, her spiller vi hver onsdag. Vi

gode ideer til fælles samvær.

med morgenmad i vores foreningshuset.

tænder grillen kl. 17:30, så det medbragte kød

Inge Eiersted

7. Vi har haft Juletræst fest for børn og voksne det

kan steges / grilles. Når vi er færdig med at spise

har været en succes med stor til slutning ca. 140

går spillet i gang. Det er så hyggeligt at medlem-

voksne og børn. Med musik og dans omkring ju-

merne ikke er til at ”smide” hjem. HURRA for
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Billede

Lynæs,
fortsat

Vedtaget for budgetåret 2016

Omegnens Fritidshaveforening

Kontingenter i OF for
2016

Pr.	
  Kvartal

Hovedforenings	
  	
  
kon4ngent	
  pr.	
  
kvartal

Samlet	
  normal	
  
kon4ngent	
  

Nedsat	
  kon4ngent	
  

Møllehøj
Lokal-‐kon(ngent
Aconto	
  vandforbrug
Nedsæ@else	
  kon(ngent

og kager. Grillen bliver tændt og

i vores hvide vedtægtsmappe.

det pænt.

man medbringer så selv det kød

Mange har endnu ikke hentet

Til slut kære læser: Hvordan kan

der skal grilles. Vi har en gætte-

den i fælleshuset, selv om det

vi alle være med til at hjælpe

Harrestrup
Lokal-‐kon(ngent
Aconto	
  vandforbrug
Nedsæ@else	
  kon(ngent

1.100,00
450,00
-‐550,00

900,00

2.000,00
450,00

2.000,00
450,00
-‐1.000,00
1.450,00

-‐450,00
2.450,00

konkurrence (for de kloge) samt

er tre år siden den blev revi-

hinanden,så vi kan bevare fæl-

vores Fællessang, der er blevet

deret og hvor mange har mon

lesskabet og udvikle de sociale

en fast tradition. Har nogen lyst

læst den? Græsset skal slås

værdier?

til en svingom er der musik på

en gang om måneden, nogle

anlægget. Alle hygger sig og går

steder er græsset knæhøjt og

Generalforsamlingen er vores

pænt og lige hjem :O). Der er

huse står og forfalder. Det kan

højeste myndighed, det er her

stort fremmøde til vores som-

vi ikke være bekendt. Der findes

du kan være med til at komme

merfest, men der er desværre

altid en løsning, hvis man har

med forslag og gode ideer. Husk

Lynæs
Lokal-‐kon(ngent
Fælles	
  arbejde	
  (2.	
  kvartal)
Nedsæ@else	
  kon(ngent

1.277,50
450,00
-‐638,75

900,00

2.177,50
450,00
2.627,50

2.177,50
450,00
-‐1.088,75
1.538,75

2.897,00

2.897,00

2.897,00

-‐1.448,50
1.448,50

2.400,00

2.400,00

2.400,00

-‐1.200,00
1.200,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

-‐1.125,00
1.125,00

-‐450,00

Ågerup
Lokal-‐kon(ngent
Fælles	
  arbejde	
  (2.	
  kvartal)
Nedsæ@else	
  kon(ngent

også en del vi aldrig ser. - Sådan

en periode, hvor man ikke kan

at sætte et kryds i kalenderen.

var det ikke i ”gamle” dage hvor

overskue at passe haven, men

På gensyn d. 16. marts.

alle mødte op.

det kræver at man melder det

Hele sommeren spilles der

ud og kontakter bestyrelsen,

Petanque hver onsdag, hvor alle

ellers må man betale sig fra at få

er velkomne, men det er mest

slået græsset. Vi må tænke på,

det ”grå guld” der er aktive her.

at det er naboerne, der skal se

Vores legeplads, hvor der før

på rodet. Der står faktisk i vores

stod et klatrestativ med gynger

vedtægter, at haverne skal se

og rutschebane er blevet udvi-

pæne og ryddelige ud! Hvis man

det med en trampolin, samt et

har mistet lysten - kan man jo

basketballnet, så her er plads til,

sælge til nogen, der har inter-

Lokal-‐kon(ngent
Nedsæ@else	
  kon(ngent

at både små og store børn kan

esse for at gøre det fint og holde

Lokal-‐kon(ngent	
  Helår

1.997,00
600,00
-‐998,50

1.500,00
200,00
-‐750,00

900,00
-‐450,00

900,00
-‐450,00

Lokalredaktør Jytte Borch
Kvistgård
Lokal-‐kon(ngent
1.350,00
900,00
Halvparcel	
  betaler	
  det	
  samme	
  som	
  nedsat	
  kon(ngent
Nedsæ@else	
  kon(ngent
-‐675,00
-‐450,00

Torup
Lokal-‐kon(ngent	
  (*)
Nedsæ@else	
  kon(ngent

1.200,00
-‐600,00

900,00
-‐450,00

2.100,00

2.100,00
-‐1.050,00
1.050,00

2.100,00

Frølunde
618,00
-‐309,00

900,00
-‐450,00

768,00

900,00

500,00
-‐250,00

900,00
-‐450,00

1.518,00
1.518,00
1.668,00

1.518,00
-‐759,00
759,00
Ikke	
  mulig

mødes og hygge sig sammen.
(Når alt det er sagt, er der
desværre en lille del, der ikke
tager del i fællesskabet, ment
på den måde, at man glemmer,
det er en lejet grund, man bor
på hvilket forpligter til at følge
de regler og vedtægter, der står
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Generalforsamlingen for OF - Lynæs er onsdag d. 16. marts 2016,
Kantorparken 4 B, 2400 NV.
Som sædvanlig er der fællesspisning kl.17.30 og ordinær generalforsamling kl.19.00
Alle forslag er velkomne og husk, de skal være bestyrelsen i
hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Vesterlyng
Lokal-‐kon(ngent	
  (**)
Nedsæ@else	
  kon(ngent

1.400,00
1.400,00

Medlemmer	
  uden	
  parcel
Kon(ngent	
  (feb.	
  og	
  aug.)

0,00

75,00

1.400,00
-‐700,00
700,00

Depositum	
  for	
  2016	
  =	
  50.500,00	
  kr

Ydelserne	
  opkræves	
  kvartalsvis	
  og	
  forfalder	
  den	
  10.	
  i	
  januar,	
  april,	
  juli,	
  oktober
(*)	
  Individuel	
  regulering	
  på	
  344,-‐	
  kr.	
  i	
  1.	
  kvartal	
  2016
(**)	
  50,-‐	
  regulering	
  i	
  1.	
  kvartal	
  2016
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Frølunde: Temaet til dette blad
er tradition og fornyelse
En aktiv forening med fest, petanque og ‘skøre kugler’
Temaet til dette blad er Tradition og fornyelse.

En kommende fornyelse er at vi skal have udar-

Det er en tradition at de primære grøfter

bejdet en nutidig deklaration som erstatning for

renses for slam når det skønnes nødvendigt og

den gældende.

det blev de således i november i år. Som i kan

Aftaler med kommunen vedr. byggeri m.m. er

se på billedet var der en fornyelse i form af en

klart og vi har et godt samarbejde. De adfærds-

smart gravemaskine, der kørte på kanterne af

begrænsende regler i deklarationen, samt or-

grøften.

densreglerne m.m. skal debatteres hele næste år

Morskab ved petanquebanen. Hvem var mon bedst?

så der kan ligge et forslag til godkendelse i 2017.
Traditionen tro har Frølunde’s bestyrelser al-

Legepladsen er fornyet til gavn for børnene og

Projektet Tude Ådalen er vedtaget i byrådet og

tid deltaget aktivt i de ændringer der sker i Of,

er et aktiv hvor de unge forældre også kan få en

nu ligger der kun en partshøring hvor vi kan

samt de samfundsmæssige ting der berører

snak.

tilføje de bemærkninger vi har. Det regnes med
at det går i gang i 2016 og forventes færdigt i

vores afdeling. For tiden deltager vi i ændring af
vedtægterne for OF og håber de bliver nutidige

Petanque foreningen “de skøre kugler”

2017. Vi har fået bevilliget en pumpestation til kr.

og mere forståelige uden det går ud over fore-

Består for tiden hovedsalig af det grå guld.

210.000, så vores afvanding af området bliver en

ningens formål, samt at afdelingerne får mere

Vi ser gerne at yngre mennesker vil deltage.

glædelig fornyelse.

selvstyre under ansvar.

Vi ser også gerne en fornyelse af lokalbestyrelsen

		 God Jul og godt nytår.

I forbindelse med udarbejdelse af vores 50

inden for en 2 årig periode, således at vi kan give

		 Fællesskab med mening

års jubilæumshæfte skal vi bede jer om, at

vores viden videre inden vi stopper. Vi ser gerne

		

indsende billeder og historier til klubhuset

forslag om fornyelser til gavn for afdelingen.

Lokalbestyrelsen.

mail: of-frolunde@mail.dk eller i vores

Stor jubilæumsfest i
Frølunde 16.07.2016 fra
kl. 09.00

postkasse. Herefter vil Jørn og Kaj tage sig
kærligt af det.

OF 50 år 1966 - 2016
GRAVEMASKINE på
arbejde i OF
Frølunde.
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GF: Husk, at indkommende forslag skal
være os i hænde senest 30 dage før (2702-2016) generalforsamlingen den 27-032016.
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Forord og bemærkninger til budget

Stor jubilæumsfest
i Frølunde
16.07.2016
fra kl. 9.00

Som det er blevet sædvane, så vil forretningsudvalget

sandsynligvis skulle tages stilling til spørgsmålet om den

(FU) også i år kommentere budgettallene

måde som vi hidtil har organiseret os på både politisk og

samt gøre rede for de tanker der har ligget bag tallene.

administrativt er tidssvarende. Vi har de
rfor måttet afsætte nogle relative store beløb, som kan

(50 år 1966 - 2016)

I budgetåret 2015 har vi lagt bevillingerne på hovedgrup-

bruges i forbindelse med de forandringer der formentlig

Og det bliver det også!

perne (benævnt (10 til 50). Dette har givet

bliver vedtaget på kongressen i 2016, som det fremgår

Omegnens Fritidshaveforening, har en Jubi-

en god fleksibilitet uden at det er gået ud over styringen

af budgettets side 7 er der ekstraordinært afsat 300 tkr.

læumsfond, som vi alle har betalt til, og det er

af udgifterne.

til dette formål.

I 2016 er der beregnet et lille overskud 4,5 tkr. i forhold til

Du kan se budgettet på vores hjemmeside: http://www.

de udgifter foreningen har. Efter råd fra

of-fritid.dk/index.php/regnskab-kongresreferat/budget

her pengene kommer fra til dette brag af en

Den store oppustede ”Djævlebakke” vil være til

fest for medlemmerne.

glæde for børnene på pladsen
Beskrivelse:

vores nye revisor har vi undladt at budgettere med de
overskud som depositarerne tidligere har bidraget med.

OF-Bolig nedlægges, idet administrationsaftalen med

Dette er et relativt stort beløb ca. 1,4 mill. kr. og det be-

Adelsforeningen ophører pr. 1.10.2015.

tyder da også at hovedforeningskontingentet må stige ca.

Jubilæumfonden nedlægges og saldo udbetales til lokal-

30% fra 2.750,- kr. til 3.600,-kr. (fuldt kontingent).

afdelingerne. Det er muligt at andet sted i

Årsagen til at det ikke længere er acceptabelt at in-

bladet at se hvilke beløb som udbetales til lokalafde-

Klovnen Tapé kommer og underholder

dregne disse beløb er blandt andet, at de forhøjelser af

lingerne (side 3).

børnene og barnlige sjæle.

vurderingerne der hidtil har fundet sted er udeblevet bl.a.

Endelig er der budgetteret med et mindre budget til

på grund af bankkrisen fra 2008. Selvom vurderingerne

mødeomkostninger, idet det forventes at

har været holdt i ro har flere kommuner måttet hæve

vedtægtsændringerne vil betyde at beslutningerne vil

grundskylden inden for den max. ramme som staten har

kunne træffes ved at uddelegere

udstukket, idet kommunerne har haft svært ved at få

beslutningskompetencerne.

indtægter og udgifter til at balancere, hvilket er årsagen

				

P.f.v.

til at vi uanset at jordens uændrede værdi alligevel har

				

Inge Eiersted og Rene Birch

Vi starter dagen med gratis morgenbord til alle

Stor ruchebane i brændende farver og ild på top-

fremmødte fra kl. 09.00

pen. Hvem tør tage turen ned til djævlen?

Der bliver levende musik på festpladsen fra kl.

På festpladsen er der selvfølgelig også alle de

10.00 – 11.30

velkendte ting som tombola, kræmmer boderne,
ølteltet og Marios Kæmpepandekager m.m.

fået beskatningen forhøjet. Se nedenstående eksempel
fra Kalundborg kommune.
Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/finans/2015

Han er: artist, musikant, slangemenneske og

Til aftenens fest vil der bl.a. være en spændende

klovn i én og samme person! Klovnen Tapé har

menu, levende underholdning med musik fra bl.a.

Som det fremgår af budgettets side 7 er de samlede ud-

gennem de sidste 14 år underholdt tusindvis af

60´erne og andre overraskelser, som vi ikke endnu

gifter til foreningens drift faldet med ca. 100 tkr. Alligevel

børn og voksne i ind- og udland.

vil løfte sløret for. Men I kan alle sammen glæde

må vi som nævnt hæve hovedforeningskontingentet som

Hans alsidige, morsomme cirkusforestillinger

jer til denne forrygende dag.

følge af de ”manglende”

har noget for både øjnene, ørerne og ikke

På festlig gensyn i 2016

indtægter fra depositarerne.

mindst grinemusklerne.
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Venlig hilsen Festudvalget

I 2016 skal vi drøfte vedtægtsændringer og her vil der
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Så er endnu en sæson slut, meget
er sket, meget gjort. Sommeren var
måske ikke den mest solrige, men til
gengæld havde vi en lang og meget
smuk eftersommer/efterår. Sjældent

Kvistgård:
En ny sæson

har der været så smukt.
Dejligt at så mange benyttede
muligheden for også at tilbringe
oktober måned i haven.

tet for udbedring.
Derefter har der ikke været
nævneværdigt forbrug om natten.

Sæsonen har budt på mange nye
udfordringer.

Vand ud af haverne
Som det er alle bekendt, har vi

Vand ind til haverne
I 2014 havde vi et ekstraordinært
stort vandforbrug, der måtte skyldes
utætheder i vores kilometer lange
vandsystem.
Det første vi gjorde var at få etableret et overvågningssystem, så
vi elektronisk kan aflæse vandforbruget time for time. Det viste sig
straks, at der mellem kl. 2.00 – 4.00
om natten blev brugt mere end
1 kubikmeter i timen – og det er
meget!, på et tidspunkt hvor langt
de fleste sover.
Derfor fik vi reetableret de hovedstophaner der er rundt i systemet,
så det blev muligt at lukke for de enkelte områder på skift – for på den
måde at indkredse hvor utæthederne var.
Så snart vi havde dette overblik,
blev der iværksat en lækagesøgning.
Resultatet var at utæthederne blev
lokalisereret, andelshaveren kontak-

tilbagevendende problemer med
at komme af med overfladevandet. Vi har været heldige de sidste
par år, der har kun været meget
fugtige grunde, men ikke vand i de
huse, der er truet.
En af de allervigtigste ting, for at
sikre at vi kan komme af med vandet, er at vore 7 pumper fungerer
optimalt.I begyndelsen af sæsonen blev der derfor installeret et
elektronisk overvågningssystem i
hver enkelt brønd. Dette system
giver sms-besked hvis der er uregelmæssigheder, i form af strømsvigt, stop af pumpefunktion mm.
På den måde kan vi hurtigt
lokalisere brønd og pumpe, og
enten selv få den funktionsdygtig,
indsætte en af vores reservepumper eller hurtigt hidkalde

tilladelse til etablering af tank.

Gitte Nielsen.

Desværre har vi oplevet nogle tilfæl- at sætte jeres præg på hele vores

og slam. Derfor har vi i slutnin-

de, hvor kloakmestre ikke overhold-

område.

Siden sidste kongres i april

gen af sæsonen fået spulet og

er gældende regler og nedlægger

Kontingentet stiger i 2016

2014, har der været talt meget

oprenset hele vores system – så

tanke før der foreligger en godken-

Hovedforeningen har måttet lade

om en ny struktur i OF.

nu kan vandet løbe frit, ud af OF

delse fra kommunen. Dette kan

kontingentet stige med 850,00 årligt Der er et Vedtægtsudvalgsar-

og (hvis der er plads) ud i Munk-

blive en meget omkostningstung sag – dette er en anbefaling fra forenin-

esøvandløbet.

for den enkelte parcelindehaver.

gens revisorer.

anter med.

I forbindelse med den elektron-

Mange nye i Kvistgård

Lokalenheden sætter kontingentet

Udvalget ønsker at fremlægge

iske overvågning af pumper og

Der sker en del udskiftninger i Kvist-

op med 150,00 årligt, for at mods-

forslag til nye vedtægter, på

brønde, blev vi meget opmærk-

gård, nogle køber hus, nogle oplever vare lidt af den almindelige omkost-

somme på den tilstand brønd-

at der, efter 20-25 år - er for meget

ningsbestemte stigning.

dækslerne havde. De fleste var

at passe, osv.

Det betyder at der årligt/kvartal skal ny vedtægt, er mere lokalt

af gammelt træ og kun meget få

Det er altid trist at sige farvel til

betales:

selvstyre, anderledes valg af

var aflåste.

medlemmer der har og er blevet en

3600,00/900,00 i hovedforening-

”daglig ledelse”, samt ændret

For at undgå ulykker, undgå

del af historien, men også glædeligt

skontingent.

administration.

hærværk, men væsentligst for

at se nyes glæde, iver og forventnin- 5.400,00/1350,00 i lokalkontingent

at sikre området er sikkert at

ger til et sted med højt til himlen.

I alt 9000,00 årligt / 2250,00 kvar-

kan vi ikke sige så meget præ-

færdes i for store og små, har vi

Derfor, velkommen til alle nye med-

talsvis

cist om forslaget, men afventer

fået nye aflåste brønddæksler i

lemmer – vi ses i marts til general-

Pensionistgrundene betaler det

det endelige udspil, der skal

En anden vigtig ting for at pumperne kan fungere, er at brønde

forsamlingen, kom og vær med til

området.

hjælp.

og drænrør er renset for snavs
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Snemand og lygte, foto af

Samletanke
Det ligner umiddelbart en
succes. Nu har lidt over 20 fået

Generalforsamling
Der afholdes lokal generalforsamling søndag den 13.
marts 2016 – kl. 11.00, Østerbrohuset, Århusgade 101 –

halve.
Måske et ny struktur i OF

bejde, hvor vi har 2 repræsent-

kongressen i 2016.
Hovedtrækkene i forslaget til

Da udvalget fortsat arbejder,

behandles på alle de lokale
generalforsamlinger i marts
2016 og på kongressen 24.
april 2016.

103, 2100 København Ø
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OF Møllehøj

på vej til dig...

HF Ågerup
- Kolonihavernes historie

Møllehøj har som tidligere meddelt belagt et

På den kommende generalforsamling er følgende

vejstykke med ny belægning som forsøg op ad

bestyrelsesmedlemmer på valg:

bakken fra Kallerupvej ad Mosehaven til Fritid-

1 - formand

shaven, som prøve/test.

2 - bestyrelsesmedlemmer
1 - 2. suppleant

Det er meningen at bestyrelsen vil vurdere vejstykkets holdbarhed - og fremlægge forslag med

Dagens bedste hilsner

priser på den kommende generalforsamling den

				

20. marts 2016.
Det er derfor vigtigt, at der bliver stor deltagelse
til den kommende generalforsamling - husk
generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedr.
økonomi i forbindelse med eventuel beslutning
om vejenes belægning.
Ca. pris for alle veje som prøve 1.000.000,se billede.
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Carl Brenbak, Møllehøj

Kolonihavens historie er
lang, de første haver blev
anlagt allerede i 1655.
Hvorfor nu denne overskrift? Med udgangspunkt
i temaet i denne udgave
af OF bladet Tradition og
Fornyelse hører der vel lidt
historie til? Udgangspunktet og forløberen til at vi i
dag, i vores forening har en
fritidshave, er kolonihaverne.
Men hvad er forskellen
egentlig?
Forskellen på en kolonihave og en OF-Fritidshave
er, En kolonihave defineres
i kolonihaveloven som
“et havelod i et kolonihaveområde”, og et område
skal mindst bestå af fem
havelodder.
Kort fortalt:
En kolonihave er ejet af
enten stat-, kommune eller
en selvejende institution
hørende under Kolonihaveforbundet med de regler
og lovgivning omkring
dette.
Medlemmerne af Kolonihaveforbundet har faste
priser på deres huse.
Omegnens fritidshaveforening er ikke medlem
af Kolonihaveforbundet
og medlemmerne kan
derfor sælge deres huse til
markedspris.
Kolonihavernes oprindelse
er vanskelig at fastslå,

men den kan sandsynligvis spores
tilbage til oldtiden. I Danmark
kendes småhaver fra den sene
middelalder. Man kender til
småhaver for arbejdere andre
steder i Europa – specielt omkring
de store fabriksbyer, men ingen
steder har Kolonihaverne slået så
dybe rødder som i Danmark.
Småhaver, som i sen-middelalderen lå udenfor byernes
fæstningsvolde blev dyrket af
byens borgere. Her drejede det
sig om humlehaver, kålhaver, og,
æblegårde. I Danmark har vi flere
eksempler på sådanne haver - fx
i 1606, da Christian den 4. inddrog 40 småhaver i forbindelse
med opførelsen af Rosenborg
Slot og anlæggelse af Kongens
Have. Frederiksodde blev anlagt
af Frederik den 3. i 1665. I slutningen af 1700-tallet opstod der
i hertugdømmerne Slesvig og
Holsten en del småhaver. Haverne
måtte kun anvendes til dyrkning
af haveafgrøder, kartofler, lidt hør,
hamp og frugt. Af de sparsomme
oplysninger der findes i de gamle
dokumenter fremstår det at man
fra myndighedernes side tillagde
havedyrkningen stor betydning,
dette gjaldt især for frugthaverne, hvis fristende høst let lod
sig plyndre, frugten var ikke så
let at erstatte som urtegårdens
vækster såsom kål og de forskellige rødder. Det blev gjort klart
for tyvagtige personer, at ran af
frugt var lige så strafbart som
andre lovovertrædelser. Første
gang man støder på lovgivningen

er i Valdemar sejrs Jyske lov, her
finder man forskellige beskyttelsesparagraffer. Senere kom der
andre love og forordninger, som
måske tilmed var meget barbariske, set med nutidens øjne.
Det fortælles at man, sjældent
brugte fængselsstraffe når man
forgreb sig på naboens frugt, men
man måtte erlægge en bøde. I
gentagelsestilfælde kunne den
formastelige få klippet et øre af,
eller man valgte at stikke øjet ud,
eller ret og slet klynge ham op i et
reb. Sådan en lovforordning kunne
nok skræmme de fleste fra at gå
på rov. Fra 1821 til 1823 bliver
der anlagt 19 områder af denne
art, bl.a. i Haderslev, Tønder og
Åbenrå. Danmarks ældste haveforening ligger i Åbenrå og er fra
1823. Foreningen hedder Hjelm og
er fredet. Med skæven til de gode
erfaringer, der var opnået i hertugdømmerne, udsendte Frederik
den 6. i 1826 et cirkulære til alle
fattigdirektioner i købstæderne
og pålagde dem at stille jord til
rådighed for uformuende borgere.
Cirkulæret indledes med en
beskrivelse af forholdene Slesvig:
»Ved de fleste Kjøbsteder i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten
har man i de senere Aar søgt at
anlægge
Hauge-Colonier, som ere overladte trængende Familier i Kjøbstederne til Brug.
I 1800 tallet blev haver opfattet
som en slags fattighjælp og som
også skulle være med til at hindre
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disse kolonihaver.

lediggang og forebygge
drikfældighed. I første
halvdel af 1800 tallet blev
der anlagt et stort antal frihaver, hvor der blev stillet
gratis jord til rådighed for
Køb stedernes fattige håndværkere og borgerstand.
De første Kolonihaver fra
1800 og 1900 var udelukkende anlagt som køkken
haver, men med tidernes
stigende velstand ændrede
haverne sig blot til at blive
prydhaver. Fra begyndelsen af 1900 tallet blev der
anlagt kollektive foreninger
efter demokratiske regler,
bestyrelser og generalforsamlinger. I 1930-og
1940-erne 1950-erne kom
kolonihaverne i igen i fokus, Flugten fra land til by
betød bolignød i de store
byer, og boligløse søgte
ud i haverne og benyttede kolonihavehusene
som helårsboliger. Det var
selvfølgelig ulovligt, og for
at få has på denne uskik,
foreslog man i København
at nye kolonihavehuse
skulle bygges uden tag! Det
blev nu ikke til noget. Familielivet, levestandarden og
sundheden fik et tiltrængt
løft. Man flyttede sig fra
en trist, ensformig og alt
for lille bolig ud i haven
for at komme tættere på
landet og væk fra byen,
Man dyrkede jorden hjalp
hinanden og det sociale
fællesskab var en stor del i
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Hvilket bringer skribenten
tilbage til at haverne i dag
er mere er et fristed, et
sted hvor mennesker nok så
meget søger ly for en hektisk
og travl dagligdag, man nyder
sin have, roen og freden,
desværre er det sociale fællesskab her på retræte, man
kender og taler måske lige
med sine nærmeste naboer,
men derudover interagerer
man ikke så meget.
Før i tiden var det små fattige
mennesker der havde en
have, hvor vi i dag ser en ny
generations haveejere, unge
mennesker med børn indtage
disse, med andre normer og
værdier, man vil bare gerne
være i fred i sin lille oase og
det skal da selvfølgeligt være
valgfrit om man ønsker at
deltage i fællesskabet, men
det kan bare bringe så meget
andet godt med sig hvis man
deltager, og føler man ejerskab ved at deltage i/ udføre
en opgave eller en god sags
tjeneste, ja så passer man
bare bedre på området, tager
bedre hensyn, ikke mindst til
hinanden
I Ågerup afholdes der flere
fællesarbejdsdage i sæsonen,
som en del af det sociale
samvær, her opleves det at
det meget, er de samme få
parceller der er repræsenteret, vi er rigtig glade for
denne trofaste skare samt de
få nye medlemmer der vælger at deltage.
Da der er en del medlemmer
i vores område med børn har
bestyrelsen, fordelt fællesarbejdsdagene på både lørdage

og søndage og der bliver taget hensyn til børnene når der skal købes
ind til disse.
Vi har fået positive tilbagemeldinger fra de børnefamilier der valgte
at deltage, dejligt at der er plads til
at børnene kan deltage i arbejdet,
at der er lidt mundgodt som frugt,
is mv., at børnene for lov at tage
først til frokosten, så det er noget
vi tænker, skal fortsætte. Bestyrelsen opfordrer altid de fremmødte medlemmer til at udbrede
budskabet om at vi faktisk har det
hyggeligt og at de skal forsøge at
”trække” deres naboer/venner på
området med til næste fællesarbejde.
Også til vores Sankt Hans fest var
der arrangeret hoppeborge både
for de små, men også lidt større
poder, og efter synet at dømme
morede børnene sig gevaldigt og
der var da også mange smil på
forældrenes læber.
Men hvad skal der til for at vi får
flere af vores medlemmer til at
Vi tager meget gerne mod input
og forslag fra jer medlemmer, så
lad os høre fra jer. Man kan jo ønske sig så meget, men det kunne
være helt fantastisk hvis nogle
af jer med børn eller uden, kastede jer ud i at lave f. eks et børne
arrangement eller blot en anden
happening for fællesskabet skyld,
børnene finder nye legekammerater og de voksne for stiftet nye
bekendtskaber.

Fritidshus fra ‘gamle dage’.

Ågerup, fortsat
deltage i fælles arrangementer?
Det kunne afstedkomme, at hvis
der var flere der deltog, respekterede og passede vi sammen,
bedre på vores dejlige område.
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
Det er desværre ikke alle der
passer på vores område, hvis vi
kigger på vores bålplads lægges
der rigtig mange ting som absolut
ikke hører under have affald, som
jo er det eneste der må lægges
der, men vi ser skam både barnevogne kufferter madrasser, havemøbler og andet blandet gods,
slige effekter skal afleveres på
genbrugsstationen. Husk at benytte alle indgangene, så vidt muligt.
Der er i den forgange sæson været
brug for at få skubbet haveaffaldet ind på midten, altså noget vi
har, måtte betale os fra at få gjort,
husk også at tage de poser i har
haft jeres haveaffaldet med jer
igen, plastposer hører ej heller til
på bålpladsen.
Andre syntes ligefrem at det ikke
kan være meningen at man skal
gå såååå langt med affaldet og så
vælger man at bruge vores naboforening Stuvehøjgårds sø til at
henkaste det i. Stuvehøjgård er
ved at være godt trætte af dette
og de har nu lagt mærke til hvilke af vores medlemmer der har
båret affald og smidt dette i deres

sø, dette følger bestyrelsen
selvfølgelig op på. Hvis søen
stoppes til vil vi også på vores
område kunne risikere at få
vand afledningsproblemer på
de nærliggende parceller.
Frederikssunds motorvejen er
nu fuldt ud færdig, dog syntes bestyrelsen at der ikke er
skærmet godt nok af ned til
motorvejen, dette har afstedkommet at der nu, på hver side
af gangbroen er kommet et
”lille” stykke trådhegn.
Vi syntes stadig ikke det er godt
nok og vil forsøge igen af tale
med vejdirektoratet om dette.
Planen er at vejdirektoratet
iværksætter beplantning af
volden i løbet af foråret 2016.
På generalforsamlingen marts
2015 blev der nedsat et udvalg
der skulle komme med forslag
til hvorledes vi selv kunne bruge og beplante området nede
ved volden og det bliver da
rigtig spændende at høre hvad
de har fundet frem til.
I Ballerup kommune er man
netop gået i gang med arbejdet
med nye lokalplaner for kolonihaveområderne. D.28.10.2015
var repræsentanter for kolonihaveforbundet, Omegnens fritidshaver og de frie fritidshaver
og lokalbestyrelser, inviteret
til møde med kommunen. Her
blev processen med at lave de
nye lokalplaner gennemgået.
Der blev nedsat et udvalg der
skal stå for at sammensætte
de nye lokalplaner, udvalget er
sammen sat således at Ballerup
By og plan er repræsenteret,
Kolonihaveforbundet grundet,

deres mange medlemmer
har 4 pladser i udvalget,
OF 2 og de frie haver
2. Herefter vil de lokale
bestyrelser, enkeltvis blive
kaldt til møde hvor man så
kan komme med individuelle ønsker og behov, da
alle have foreningerne er
forskellige. Herefter skal de
op i kommunalbestyrelsen
og så sendes det til høring.
Vi kan forvente en ny
lokalplan i løbet af forår/
sommeren 2016.
Til orientering, så er der
sket en administrativ fejl
fra vores hovedkontor,
således at, der i flere kvartaler i 2015 ikke er blevet
indeholdt den varslede
lokalkontingent stigning
fra januar 2015 i alt 400kr.
Vi er i øjeblikket i dialog
med hovedkontoret om
hvorledes der kan rettes op
på denne fejl.
Beløbet der indeholdes
til fællesarbejde vil være
uændret i 2016.
Med disse ord vil, 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.
På gensyn i 2016
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen OF Ågerup.

Husk generalforsamlingen den. 23. marts 2016. kl. 19.00 på Tapeten og at forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest den. 23. februar 2016.
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Torup: Et levende samfund er
i konstant forandring
Ok indrømmet, vi er ikke i konstant forandring, men

i forberedelserne, så rammerne var i orden og hyggen

vi søger at skabe fornyelse, som giver mening for flest

kunne brede sig. Der blev holdt mindre fester – de som

mulige.

dannede fællesskab omkring en vej mødtes til vejfest. Og

Gennem de 33 år OF-samfundet i Torup har eksisteret,

man samledes omkring den lille bålplads, fortalte røver-

er der blevet opbygget og fastholdt en del traditioner.

historier, drak bajere og sang sange sammen til den lyse

Fællesskab var nødvendigt og naturligt, og gav mening i

morgen. Selvfølgelig var det sådan – man var en del af et

et nystartet lille samfund. Der skulle mange mand til at

nyetableret fællesskab. Sammen havde man omdannet

grave dræn, plante fyrretræer, til anlægsarbejde, til at

marker til et fritidsparadis – man var pionerer.

rammer medlemsgruppen bredt.

kursustilbud for alle – her et 1.hjælp-

Det erstatter det tidligere lokale

færdiggøre klubhus, legehus, egne huse mm. Alle gav en

Aldersmæssigt var man også meget ens – det var unge

Hvis vi ikke gør os umage, går vi

skursus - og dagen sluttede med

medlemsblad, som vores lokale

hånd med, så det solbeskinnede paradis på landet kunne

familier, som lejede jord på landet, og som skulle ud af

rundt hver for sig og roder med hver

tilbud om grillet lam. Det er klart en

redaktør indsamlede stof til, forfat-

etableres og bringes til at fungere så hurtigt som muligt.

storbyen i weekenderne med ungerne.

vores jord og kører hjem til byen i

idé, vi skal arbejde videre med.

tede, layoutede, trykte og omdelte i

Det var helt naturligt at feste og at mødes ved sandkas-

Vi har oplevet de seneste år, at flere af de oprindelige

hver vores bil. Er der da noget galt

Vi tænder den store grill og inviterer

postkasserne. Det var et stort arbe-

sen, når de små i familierne skulle lege og de voksne

nybyggere nu sælger deres huse. Det er blevet for hårdt

i det? Ja for Søren – vi har alle købt

til at spise sammen omkring klub-

jde at være lokalredaktør tidligere.

slappe af fra byggeriet. I Torup festede alle sammen flere

og ikke længere muligt at holde hus og have. Det gør

os ind i en haveforening! Vi har ikke

huset, inden vi tænder Sankt Hans

Vi anlagde for år tilbage en petan-

gange i løbet af sommeren. Der blev lagt en del arbejde

ondt at skille sig af med parcellen – det er en stor og giv-

købt et sommerhus – vi har valgt

bålet. Når vejret er godt er tilslutnin-

quebane, men det er da en aktivitet,

fællesskabet, demokratiet og de

gen større end i blæst!

som ikke har slået an i Torup!

fælles forpligtelser til!

Vi inviterer til at hilse på hinanden

Loppemarked er der taget tilløb til

over en frøsnapper og en lille stærk

nogle gange. Det går ikke hvert år,

Hvad gør vi?

ved klubhuset, når sæsonen åbner i

men fint når det lykkes.

ende del af ens liv, der er levet her.

sordner. Der er de gamle pionerer,

have, og parceller hvor flere deles om

Vi bygger en terrasse foran klubhu-

påsken, og igen til slut i efteråret.

Vi havde et par år Åbne haver – hvor

Mange har lagt et stort arbejde og

der er unge med småbørn, hvor fokus

opgaven. Der er forskellige standarter

set ud mod plænen, hvor vi håber

Vi har fire arbejdsdage om året, hvor

fok inviterede indenfor, fortalte om

vedholdende slid for at skabe det

ligger på familielivet og det nye liv

for, hvornår man er glad og tilfreds

nogen har lyst til at hænge ud. Det

vi trimmer vores fælles arealer og

hus og have og viste frem – meget

OF Torup, vi nyder godt af i dag. Det

på landet, der er etablerede familier,

med hus og have, forskellige indstill-

er en meget solrig plet med flot

bygninger. Hver parcel skal delt-

fine arrangementer i et par år.

er et farvel til mange års venskaber,

hvor de voksne børn for længst er

inger til hvor meget arbejde, der skal

udsyn, så der er flere gode grunde til

age en lørdag i foråret og en igen i

Måske ideen kan genoplives efter

sjove minder, udeliv, naturglæde,

flyttet hjemmefra, huset er udbygget

gøres og hvor meget tid, der skal nydes

at bruge stedet som samlingspunkt.

efteråret. Vi lægger pølser på grillen

nogle års pause …..

sol, frisk luft, havearbejde samt

og tiden er kommet til at nyde, der er

og slappes af – you name it, we got it.

I dag står et borde-bænke-sæt, som

i forlængelse af fællesarbejdsdagene

Vi opfordrer alle til at tage initiativ

foreningsarbejde.

familier med teenagere, der er pen-

”i gamle dage” gik under navnet sol-

og slutter hyggeligt og fælles af.

og sætte ting i gang, men det sker

Og Torup mister hver gang lidt his-

sionister som bebor området hele

hov for fællesskab og sociale arrange-

skinsbænken. Her mødtes nogle over

Bestyrelsen udsender elektronisk

sjældent efterhånden. Tidligere tog

torie og lidt af den oprindelige ånd.

sæsonen, der er arbejdsramte, som

menter og heller ikke samme opfattelse

en øl og fik en solnedgangssnak.

nyhedsbrev 5-6 gange om året.

nogle initiativ til udflugt til kroer i

Husene og haverne fyldes heldig-

nyder området og knokler i haven fra

af, hvornår et arrangement er godt og

Måske vil det ske igen …..

Nyhedsbrevet indeholder kolde fakta

området, som bød på stegt flæsk

vis med nye folk. Homogeniteten

fredag eftermiddag til søndag aften,

lykkes.

Vi har i år stegt et helt lam over bål

og informationer, som er nødvendi-

eller helstegt pattegris. Det er år

ophører – vi er folk i alle aldre med

der er parceller, hvor en person skal

Der skal tænkes i nye måder at være

– god tilslutning, flot vejr, hyggelig

ge for alle medlemmer at kende, for

siden nu.

forskellige behov og forskellige dag-

nå omkring alle opgaver på hus og

sammen på og i nye faciliteter, som

stemning - succes! Idéen bag var et

at vores lille samfund kan fungere.

Keep it simple – vore arrangementer
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Vi har selvfølgelig ikke samme be-
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TORUP fortsat

Temaet

er forholdsvis lette at forberede og

råde med 63 haver, så chancen for at

jde står folk ikke i kø for, men vi er end-

sætte i gang – lige med undtagelse af

alle møder og kender alle er til stede.

nu ikke i krise :-) og gør vores bedste

dagsopgaven med at grille lammet! Vi

Man skal ikke gøre sig meget umage for

for ikke at komme det!

har alle hænderne fulde, men har lyst

at komme i hyggelig snak – man skal

Vi er en del af et større fælles-

til og kan overskue at sætte oven-

bare ville det. Og det sker i Torup!

skab – ikke en autonom enhed.

stående tilbud om arrangementer i

Vi bidrager til det store OF fællesskab

søen. Vi skaber en ramme, som de

Vi forsøger at give de gode fortællinger

ved at sende dygtige folk til møder, folk

deltagende fylder ud.

videre til nye medlemmer. Vi skriver i

som arbejder for demokratiet, fælles

øjeblikket på en ny udgave af velkom-

retningslinier for alle og for at støtte

Ikke stor nytænkning, men afslappede

stinformationerne, med oplysninger

udsatte afdelinger, som har store prob-

arrangementer, hvis man har tid og

om de regler og lokalplaner, vi er un-

lemer med medlemmer, som gang på

lyst. Der er ikke lagt et langt forarbejde,

derlagt, vore egne tilbud og forpligtel-

gang overtræder de love og regler, som

så forventningerne til et brag af en fest,

ser samt vi beskriver landsbyen Torup

foreningen er funderet på.

er der ikke på forhånd. Stemningen og

og Økosamfundet Dyssekilde, som vi er

Håber for fremtiden, at der såvel i den

hyggen skabes af deltagerne.

er en del af. Vi ligger i et smørhul, hvor

store forening som i de små, vil være

Selvfølgelig er det fedest, når mange

der er mange spændende tilbud – både

tale om fællesskaber, og at man ikke

bakker op og gerne vil hinanden. Men

i Torup, Hundested og Frederiksværk.

bare lukker sig om sig selv.

det må ikke være sådan, at den enkelte

Mange har heldigvis lyst og tid til at

			

Lone Mølholm

føler sig presset til at deltage.

tage vare på vores lille samfund – og

			

Forkvinde i Torup

Vi har i øjeblikket et niveau, hvor alle

lægger ikke kun arbejdstimer i egen

kan være med. Vi er et lille udsøgt om-

have og hytte. Frivilligt foreningsarbe-

Alternativ Energi! - Husstandsvindmøller

S

om lovet på kongressen
har jeg undersøgt, hvilken holdning man havde

til ” Micro Hus Vindmøller” i de

Efter kommunalbestyrelsens

Helsingør Kommune:

konkrete vurdering og den

Kvistgård – POSISTIV.

fornødne zone tilladelse, eta-

Området ligger i Landzo-

bleres mindre, enkeltstående

nen. Placering af en vindmølle vil

møller, herunder husstands-

sområde. 				

forudsætte en landzonetilladelse

møller, når det kan ske uden

De Kommuner vi har fået svar fra

4

sikkerhedsmæssige, miljømæssi-

men det bliver svært da Vester-

til opsætning af sådanne hus

lyng er placeret i et rekreativt

vindmøller, skal Ballerup Kom-

Halsnæs kommune:

område. Kalundborg har så

mune have en konkret ansøgn-

Lynæs & Torup – Afslag.

mange restriktioner man skal

Hvis der placeres Micro

rette sig efter, så jeg vil betragte

Kommuner, hvor OF har fritid-

1
2
er:

Høje-Taastrup Kommune:
Møllehøj – AFSLAG i
henhold til den nye

Lokalplan.

og evt. en byggetilladelse,
Kalundborg Kommune:

ge eller visuelle gener for landsk-

Vesterlyng - Hverken

abet og de nære omgivelser. For

POSITIV eller NEGATIVE,

at der kan gives endelig tilladelse

hus vindmøller på alle tagene

det nærmest umuligt at opnå

vil det ændre området så det vil

byggetilladelse til en Micro hus

få en mere ” teknisk” karakter.
Særligt fordi der er tale om min-

Til medlemmerne i Torup

3

idshaveområderne.

dre huse. Det vurderes ikke at
være i overensstemmelse med
den rekreative anvendelse af frit-

5

vindmølle.
Ballerup Kommune:
Harrestrup & Ågerup –

H
ing.

ermed afslutter vi TEMAET alternativ Energi
og håber at medlem-

merne har fået nogle oplysninger de kan bruge.
Inge Eiersted

Overvejende POSITIV

– Der kan i begrænset omfang.

Tak for en dejlig sæson.
Næste foreningsarrangement er generalforsamlingen
Mandag den 14.marts 2016 kl. 19.00 i Valby Kulturhus.
Sæt kryds i kalenderen!
Husk vi skal have jeres forslag senest en måned før.
Kom godt gennem vinteren og højtiderne.
Med ønsket om et lykkebringende nytår til alle
Lone Mølholm
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Svar på denne artikel kan ses
på side 23. Her kan ses Ballerup
Kommunes svar om tilladelse til
husstandsvindmøller.

Er OF-Fritid på den grønne gren?

den dynamiske skygge fra vind-

Glostrup Kommune er åben-

møllens vinger samt refleksion

bart mere grøn idet der i

af sol, kan være til gene for de

Sommerbyen i 2013 blev givet

omkringboende.”

Opstilling af en mikro vind-

tilladelse til opsætning af micro

Møllen var opsat på den sidste

mølle kræver tilladelse da

vindmøller på samtlige parceller,

parcel før engen, altså ingen

OF-Harrestrup ligger i landzone,

de skal blot overholde få regler,

naboer der kunne blive generet

oplyses det af samme myn-

herunder afstand til nabo, støj

af hverken skygge eller reflek-

dighed der for ganske få år siden

mv.

sion af sol, skyggen faldt ud på

gav tilladelse til opstilling af

engen?

mast til mobilantenner, denne

Når alt kommer for dagen, må

Altså et afslag begrundet i en

mast er opstillet ca. 450 meter

jeg nok erkende at det gamle FU

anden sag hvor der er givet

fra pladsen hvor nævnte micro

og forretningsføreren ikke er/

afslag, som jeg læser afslaget

vindmølle skulle opstilles, her

var med på den grønne gren.

har Kommunen ikke engang

var det ikke Kommunens vurder-

Måske skulle vor bestyrelse i

behandlet OF-fritids ansøgning,

ing, at mobilmasten med sin

Harrestrup gå ind i sagen og

men alene henviser til en anden

højde, omfang og afstand til skel

tage grønne tiltag op i Kommu-

sag i Kommunen, er det normal

overskrider, hvad der kan siges

nen.

praksis i Ballerup Kommune?

at være sædvanligt i et koloni-

Kommunen tager ikke hensyn

haveområde?. Set fra vor parcel

Indsendt af John Steffensen

til at omkring boende udtaler at

er mobilmasten mere synlig end

03. august 2015.

de ikke oplever hverken skygge

vor ”lille” vindmølle var.

Måske, men ikke når man

vedvarende energi.

kontoret i Gothersgade skulle

ansøger om tilladelse til opstill-

Lokalbestyrelsen ved formanden

blot have sendt en ansøgning,

ing af micro vindmøller, vind-

gav udtryk for at var ok at

så sagen kunne behandles som

12 meter høj mo-

møller der kører horisontalt og

opsætte micro vindmøller, men

en bygge sag.

bilmast.

derfor ikke støjer eller giver sol-

så kom sagen ind i Gothersgade

Ballerup Kommune skrev:

Mobilmast og

glimt eller på andre måder kan

og så gik der FU i sagen.

”På baggrund af erfaringer fra

micro vindmølle

forstyrre freden hos naboen.

Fu sendte en dispensation til

denne sag er det vor vurdering,

fotograferet fra

Vi har fritidshus I OF-Harrestrup

godkendelse i Kommunen, altså

at der ikke vil blive meddelt

samme sted på

og via vor lokale bestyrelse

ikke en ansøgning, Ballerup

tilladelse til den ansøgte vind-

engen, blot ved at

søgte vi om tilladelse til opstill-

Kommune svarer, hvori der

mølle.

vende 180 grad-

ing af en micro vindmølle på en

ansøges om dispensation til

Det er vor vurdering, at vind-

er, hvad er mest

ca. 7 meter høj mast, møllen

opsætning af mikro vindmølle

møllen med sin højde, omfang

synlig ?

bestod at 5 vinger som hver især

på Ceresvej med et afslag da

og afstand til skel overskrider,

er ca. 80 cm. Og ville give ca.

sagsbehandleren i Kommu-

hvad der kan siges at være sæd-

Fotos: John Stef-

1.500 w. i tilskud til vort årlige

nen henover sommeren har

vanligt i et kolonihaveområde.

fensen.

forbrug på omkring 3.500 kw.

undersøgt og behandlet en

(vindmøllen og mast var 8 meter

Ikke alverden, men nok til at vi

tilsvarende sag i et af Ballerups

høj)

følte at vi gav et lille bidrag til

Kommunes villaområder, FU og

Desuden vurdere kommunen, at

Nr. 174 - december 2015 side 24

eller refleksion fra solen.
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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
http://www.of-fritid.dk/index.php/lokalgeneralforsamling
og I andet aktuelt, der er hen-Lokalgeneralforsamling
vendt til hele OF, som de andre
foreninger også kan lære af, så
OF Omegnens Fritidshaveforening
del det med os. Vi vil gerne høre ×
om, hvad der rører sig i din have
Besked
og fritidshaveforening. Del det
Artikel gemt med succes.
med os.

LOKALgeneral-

Got her sgade 158 ,112 3 K ø benhav n k

I er velkomne til at ringe med
forslag og en samtale om
OF-bladet.
Formidling i bladet
Indlæg i bladet opfordres til at
være motiverende, inspirerende,
involverende & løsningsorienterede.
Bladets værdier
Bladet er informativt og bakker
op om Omegnens Fritidshaveforenings fællesskab. Bladudvalget har
derudover også ønsket, at indlæggene ‘bidrager til en god
dialog’.
Tak for bidrag fra alle i OF.
Jeg ønsker jer alle de skønneste
dage i vinterhaven.
1 af 1
		 Elisabeth Vind, journalist
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forsamling

Område

Dato/Tid

Sted

Frølunde

27-03-2016 kl.: 10:00

Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør.

Harrestrup

19.03.2016 kl.: 13:00

(Valhalla), Frejavej 44, 2740 Skovlunde.

Kvistgaard

13.03.2016 kl.: 11:00

Østerbrohuset, Århusgade 101-103, 2100 Kbh. Ø

Lynæs

16.03.2016 kl.: 19:00

Møllehøj

Medlemskab i forbindelse med dødsfald
og andre sociale begivenheder
Som medlem af OF og med brugsretten til et jordstykke,

tion, www.borger.dk. Det skal for god ordens skyld bemærk-

så er der nok ikke mange der i det daglige tænker på,

es, at man skal have eller have haft tilknytning til Danmark

hvordan de juridiske spilleregler er mellem kæreste,

for at kunne søge. Vi har desværre eksempler på, at den ene

kone, mand, børn og øvrige efterladte. Det bør man imi-

part tager til sit hjemland og glemmer alt om sine forpligtigel-

dlertid overveje, når man har et fritidshus i OF.

ser her i landet. Hovedbestyrelsen vil derfor foreslå, at der i
den nye vedtægt indføres en bestemmelse om at foreningen

Hvis man køber fritidshuset sammen med sin kæreste,

får værneting i Danmark, således, at vi ikke behøver at føre

så er det en god ide at kontakte en advokat for at få ud-

sager i udlandet. Ændringen får desværre ingen betydning for

færdiget de nødvendige papirer, så der er taget højde for

medlemmernes indbyrdes forhold, men kan være inspiration

hvad der skal ske, hvis kæresten enten dør eller forholdet

til, at I får advokaten til at indføje en bestemmelse om, hvor

går i stykker. Advokaten vil typisk få lavet papirerne så

eventuelle retstvister behandles.

der på forhånd er taget stilling til hvordan huset og evt.

Opfordring til at få ordnet medlemsskabet i forhold til fore-

gæld skal fordeles. Det kan være en stor fordel at have

ningen. Jævnfør ovennævnte skal vi her på kontoret opfordre

dette på plads, så man ikke efterfølgende er nødt til at

alle vore medlemmer til at få deres medlemskab i orden, så

få retssystemet til at afgøre uenighederne, retssager er

det er de reelle brugere af fritidshuset der har medlemsska-

ofte langvarige, dyre og kan være særdeles opslidende.

bet til foreningen.

De mange mulighederne i dagens samfund gør at tingene Udlejning af fritidshuset er forbudt. Ifølge foreningens
er blevet mere komplicerede. Vi har set flere eksempler

vedtægt §18 stk.1 kan man blive ekskluderet, hvis man udle-

(kl. 17:30 spisning tilmelding er nødvendig)

på at tingene kan gå rigtig galt, når medlemmerne ikke

jer sit fritidshus.

20.03.2016 kl.: 10:00

Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

har sikret sig. Derfor bør I som minimum overveje føl-

Torup

14.03.2016 kl. 19:00

Valby Kulturhus,Valgårdsvej 6-8, 2500 Valby.

gende når I køber fritidshus i OF:

Ifølge foreningens vedtægt §3 er det ikke tilladt at udlåne

Vesterlyng

19.03.2016 kl. 10:00

Restaurant NordVest, Havnsø, Havnevej 20,

1. Skal I begge være medlemmer af OF? Husk at man kun

fritidshuset udover 4 uger pr. år, idet det bemærkes, at der

Ågerup

23.03.2016 kl.: 19:00

Tapeten, 2750 Ballerup.

kan blive medlem hvis man opfylder kravene, vedtægt

i deklarationerne nogle steder kan være skrappere regler i

Medl.U.Parcel

07.03.2016 kl.: 17:00

Gothersgade 158, 1123 Kbh.K.

§3.

vedtægten. Nogle medlemmer vil måske mene, at det er ret

Kongres

24-04-2016 kl.: 10:00

First Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

2. Skal I eje huset sammen? Hvis en af parterne har

stramme regler. Tænk på, at foreningen netop er blevet grun-

ubetalt gæld så kan kreditorer kan tage udlæg i fritidshu-

dlagt for at hindre spekulanter i at udnytte jordpriserne til

set og kræve det solgt på tvangsauktion.

tjene penge. Tankerne har sin oprindelse fra socialøkonom og

3. Er der fællesbørn og særbørn i forholdet. Her skal man

politiker Henry Georg, der levede i USA fra 1839 til 1897, der

være opmærksom på hvordan arveforholdene er, hvis I

i 1879 udgav bogen ”Fremskridt og Fattigdom”, der blandt

begge eller en af jer dør.

andet fremsætter det synspunkt, at jordpriserne er en af de

Det er naturligvis individuelt hvad der er aktuelt i jeres

vigtigste årsager til social ulighed og fattigdom, og at jord-

situation, og vi ser da også, at der sommetider kan opstå

værdierne derfor bør tilhøre alle. En af stifterne af OF den

helt uventede problemer, f.eks. at den tilbageblevne part

25. februar 1966 var Henry Fagerli-Nielsen, der var en

er udenlandsk statsborger og skal ansøge om dispensa-

meget aktiv fortaler for disse ideer.

Kantorparken 4B, 2400 København NV.

4591 Føllenslev.

16-11-2015 11:09
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Fra efterår til vinter i OF...

KONKURRENCE
Indsend et SMUKT
vinterbillede.
Skriv en undertekst, der
passer til billedet.
Det smukkeste vinterbillede vinder
en stor æskechokolade.
Vi glæder os til at modtage dit billede
på mail of@of-fritid.dk. Udvalgte billeder
vises i næste OF-blad. God fornøjelse.

OF ønsker
alle
en glædelig
jul &
et godt
nytår

