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LEDEREN 

I perioden fra sidste kongres i 

2014 har der været nedsat et 

Vedtægtsudvalg, bestående af 

2 arbejdsgrupper, der hver for 

sig har lavet diverse forslag, der  

efterfølgende er blevet behandlet 

i Vedtægtsudvalget.

Resultatet af dette arbejde bliv-

er nu fremlagt som forslag til ny 

vedtægt på de lokale generalfor-

samlinger.

Her i dette blad er forslaget lige-

ledes optrykt.

I forbindelse med behandlingen 

i lokalafdelingerne vil der være 

mulighed for at stille forslag og 

fremsætte kommentarer.

Bladudvalg
Elisabeth Vind, journalist

Carsten Cort Jensen

Anvarshavende 
redaktør
Inge Eiersted

Efter afholdelsen af lokalgener-

alforsamlingerne fremsender 

lokalbestyrelserne materialet, 

senest den 3. april 2016, til 

Gothersgade.

Materialet bliver herefter bear-

bejdet med henblik på frem-

læggelse på kongressen den 24. 

april 2016.

Så må vi se hvordan vedtægts-

forslaget bliver modtaget!

Jeg ønsker alle medlemmer 

en god sæson 2016

Inge Eiersted 

Redaktør

Møde i 2015 om vedtægter. Der 

lyttes intenst til dialogen.  
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Den blomstrende have kan let skifte udseende fra forår 

til sommer. Byt planter med din nabo til variation. 

Vinklen i dette OF-blad er 

‘TEMAHAVER’, nu hvor foråret 

står for døren og du efter vinter-

en vender tilbage til din have og 

dit hus. Her vil du sandsynligvis 

starte med at få fingrene i jor-

den, gøre haven klar og derefter 

plante dig selv i en stol og nyde 

det hele. 

 Formålet med at have en frit-

idshave er forskelligt fra person 

til person - afslapning, socialt, 

solotid, afstressning, inspiration - 

og fælles for alle er, at haven er i 

centrum med grønt, blomster og 

træer. 

Din drømmehave

Har du tænkt over, hvordan din 

drømmehave ser ud? Hvordan 

ser din og jeres have ud lige 

nu? Hvad skal der til, for at du 

nærmer dig din drømmehaves 

indretning og udseende? Måske 

har du den allerede.    

Step for step

Har du ønsker for haven, som 

du kan sætte i værk skridt for 

skridt i lige præcis dit tempo? 

Lav en liste, hvor du skriver ned, 

hvad du vil lave i marts, april, 

maj osv., som du ved, du har tid 

til. Få hjælp til det, du ikke selv 

kan. Og tal med andre om idéer. 

Sæt dine planer ind i din kalen-

der. Så er du i gang. 

Temahaver  

Havens udseende er et per-

sonligt valg og haven kan æn-

dres fra sæson til sæson. Her 

er nogle bud på temahaver:

- Den børnevenlige have, 

den blomstrende have, den 

pensionistvenlige have, den 

selvpassende have, sanse-

haven, fra-jord-til-bord 

haven, køkkenhaven, øko- og 

prydhaven, designerhaven, 

vand-haven, den ‘klippede’ 

have, skulpturhaven, mo-

tionshaven, ‘national’-haven, 

oplevelseshaven, stenbed-

shaven, potte- og frugthaven. 

Inspiration

Fås fx i Valby Parkens mini-

haver, en tur i havecentre og 

prydhaver rundt om i landet 

og et kig ind over hækken i 

naboernes haver.  

God fornøjelse.  EV

Valbyparken har store græsplæner, 

en naturlegeplads, en rosenhave 

og temahaver til mange ture.

TEMAHAVER:
 

Mangfoldighed

Find andre ‘åbne haver’ her:  http://have-

selskabet.dk/aabnehaver
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Kære medlemmer I Ågerup

Bestyrelsen håber at alle er kommet godt og 

sikkert ind i det nye år og ser frem til en fantas-

tisk sæson med dejligt vejr og hyggelige stunder 

i haverne.

Denne udgave af Of bladet handler meget om 

forslag til vedtægtsændring og foreningsstruktur 

samt administration.  

Der har siden 2014 været nedsat 2 vedtægtsud-

valg, der har arbejdet på at komme med forslag 

til vedtægtsændringer, et nyt sæt vedtægter og 

en ny struktur for OF.

OF jo efterhånden af ældre dato 1966, så det er 

nødvendigt at ”modernisere” vores vedtægter.

Det er derfor vigtigt at du tager stilling til forsla-

get, som skal behandles på de lokale generalfor-

samlinger, med mulighed for at stille ændrings-

forslag til de nye vedtægter/struktur der stilles i 

vedtægtsforslaget som så endeligt skal vedtages 

på den kommende kongres.

Der lægges i vedtægtsforslaget op til mere lokalt 

selvstyre med dertil hørende størrer ansvar, et 

OF Ågerup 
Vedtægter og ind-
flydelse

I skrivende stund er det isnende koldt, men 

hvor er naturen dog smuk.
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anderledes valg til lokalbestyrelserne og en 

ændret administration, 

Bestyrelsen i Ågerup håber derfor at DU som 

medlem vil;

- Sætte dig ind i forslaget og hvad det kan få 

at betydning for 

 dig, vores lokalområde og OF som foren-

ing.

- Aktivt møder op og deltager i debatten på 

vores generalforsamling.

- Ønsker at have indflydelse på de kom-

mende ændringer.

Så husk vores generalforsamling d. 23.3.2016 

kl. 19.00 på Tapeten og at forslag til dagsor-

denen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 

23.3.2016. 

På gensyn til 
generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen Bestyrels-
en i OF Ågerup.

Børnene syntes, det er fantastisk, at man 

kan kælke. 

Nogle voksne syntes det også... 
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og ramte taget på et hus.  

 

Vi skal nok til at være opmærk-

somme på, at gamle træer 

som vores, har det med at 

blive skrøbelige og derfor kan 

VÆLTEDE TRÆER   -  FORÅR PÅ VEJ 
- VI HAR RUM TIL MANGE SLAGS HAVER

 Efteråret bragte igen, igen en 

storm, der også ramte Lynæs 

og efterlod nogle slemme vis-

itkort af knækkede og væltede 

træer ud over en af vores veje. 

Desværre væltede et træ også 

Velkommen til et næsten helt 

nyt og ubrugt år 2016. 

På verdensplan ser det ikke for 

godt ud, men lad os holde os til 

vores dejlige haver i OF.

NYT fra OF Lynæs
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risikere at knække midt over i 

stormvejr. 

Når det så er nævnt, kan vi sid-

de indendørs her i vinterkulden 

og vente på foråret, planlæg-

ge eller drømme om hvordan 

vores haver skal se ud i den 

kommende sæson. Det rykker 

altid, når vi kommer et stykke 

ind i januar, for inden vi får set 

os om, er det forår igen.

Vores haver i OF - Lynæs ser 

meget forskellige ud og sådan 

må det også være, når blot 

man overholder de regler og 

vedtægter vi er forpligtet til. 

Som børnefamilie med 

en travl hverdag, er det 

rart at kunne slappe af og 

nøjes med at slå græsset. 

Nogle har anlagt højbede 

til dyrkning af grøntsager, 

andre vælger blomster eller 

begge dele. Enkelte sætter 

et bord ud ved ”havelågen” 

med salg af planter eller 

deler ud til andre, der er 

interesseret. 

Måske ville det være en god 

ide at finde en dato, hvor man 

sætter et skilt op med åbne 

haver, hvor alle der har tid og 

lyst kunne gå på havevandring. 

og måske få serveret kaffe, the 

og kage i en af haverne: 0)

Hvis man mangler inspiration, 

kan jeg varmt anbefale at 

abonnere på bladet: ”Haven” 

som Haveselskabet udgiver 

hver måned. Her vrimler det 

med ideer til alt i haven efter 

årstiden.

På gensyn til generalforsamlin-

gen onsdag den 16. marts.

Væltede træer efter stormvejr. Det er en god idé at 

være i god tid med tilskæring af gamle træer. 
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OF FRØLUNDE: 
VEDTÆGTERNE

Lokalbestyrelsen samt det 

lokale vedtægtsudvalg anbe-

faler på det varmeste de nye 

vedtægter, med enkelte små 

ændringer. Disse vedtægter er 

i allerhøjeste grad tiltrængt. 

De er mere overskuelig og de 

indeholder en ny tiltrængt 

form for demokratisk og 

administrativ styring, samt 

udvidet selvstyre under 

ansvar. Disse og andre forslag 

vil blive debatteret på vores 

lokalgeneralforsamling den 27 

marts (påske dag). Så tag disse 

vedtægter med. Grundet jubi-

læumsåret vil der blive udlev-

eret et glas af vores honning til 

de fremmødte.

Kloakering; Byrådet har 

vedtaget et nyt admin-

istrationsgrundlag for 

spildevandsafgørelser der 

er til vores fordel, for ikke 

at få kloakeret. Vi prøver at 

komme igennem med en 

politisk afgørelse i år, så vi 

kan få ro på dette emne. 

Grøfter; de sekundære 

grøfter vil blive gravet 

op med det fantastiske 

bæltekøretøj, der gravede 

de andre grøfter op. I den 

forbindelse vil træer - buske 

m.m. inden for1,5m fra 

midt af grøft blive fjernet. 

Vi prøver at få det udført 

inden sæsonens start.

 Hvordan bruger vi vores 

have; dette er et foreslået 

tema fra journalisten Elis-

abeth. Vi kan kun sige til 

dette at brugen af haverne 

i Frølunde i sjælden grad 

er nyttehaver, da mange 

af parcellerne kun bruges i 

weekend og ferie. Dog ser vi 

at mange af de medlemmer 

der har fået helårsstatus, 

har masser at blomster - 

stauder m.m. og så er der 

drivhusene der giver et godt 

udbytte. Generelt bruges 

haverne til Danskernes 

yndlingssport, at hygge sig i.

 

Vi ses, lokalbestyrelsen.    

Fællesskab med mening.

Du kan trygt sende billeder til os vi skal nok passe på dem. Vi Scanner dem ind så vi kan 

bruge dem. Du kan også sende dem på mail ved selv at scanne dem ind men så skal det 

være en nogenlunde opløsning. Har du billeder og historier kan du sende eller aflevere 

det til lokalbestyrelsen, eller sende det direkte Lokalredaktøren: Kaj Agerskov, Andevig 

15, 4220 Korsør Mail:  kaj.of.frolunde@gmail.com

Venlig Hilsen:  Jørn Frederiksen og Kaj Agerskov



OF Frølunde har 50 års Jubi-

læum

Torsdag 25. februar 2016

Dette ønsker lokalbestyrelsen 

skal markeres 

på selve dagen.

 

Så derfor kan alle, der har 

mulighed for at møde 

op i klubhuset på denne dag, 

være med til at fejre vores 

dejlige forening.

Der vil blive serveret lidt, at 

spise og diverse drikkevarer.  

Men Husk at vi afholder 

den STORE jubilæumsfest

Den 16. juli 2016

(som omtalt i det store OF 

blad for december)

Vi glæder os til at se jer 

alle sammen hilsen Fes-

tudvalget og Lokal besty-

relsen OF-Frølunde

NB! Da vi til juni num-

meret af vores lokalblad, 

skal udgive en jubilæums 

avis, vil vi stadig opfordre 

OF Frølunde har 50 års Jubilæum
Torsdag 25. februar 2016
fra kl. 13.00 til   kl. 17.00

EFTERLYSNING

Vi har bemærket at vandforbruget pludseligt 

er faldet væsentligt efter d. 4.01 2016 

på din parcel Har du lukket din stophane 

denne dato, er der en stor chance for at der er 

en utæthed.  Så kik godt efter når i åbner for 

vandet igen og noter jer datoen herfor.

OF Frølunde: JUBILÆUM & JUBILÆUMSFEST
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jer alle til at kigge i foto 

gemmerne i jeres gamle 

album, for at se om der 

kunne være sjove billeder 

fra den spæde start af OF 

Frølunde.          

Det kan godt være, at man 

siger; billeder siger alt, 

men det kunne også være 

sjovt hvis I kan skrive hist-

orien bag om billederne.

Vi har fået en del men der 

er plads til mange flere. 

Irene Søndergård anno 

1969, Lyrekrogen 3

“De Skøre Kugler” anno 1990
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I den bæredygtig have kan man 

tænke miljøvenligt, i økosystem-

er, økologisk og i genanvendelse. 

Bæredygtighed kan beskrives 

som ”At kunne leve livet således, 

at man kan efterkomme sam-

fundets nutidige behov uden, 

at det forringer biodiversitet og 

naturgrundlaget for kommende 

generationer” (kolonihave.dk).    

INSPIRATION

1. LÆR PLANTERNES FORET-

RUKNE VOKSESTEDER AT KENDE

2. GENANVEND OG LAV DIN 

EGEN JORD

3. DÆK JORDEN TIL OG TILFØR 

NÆRING

4. SAML DIT VAND

5. BRUG NATURENS “GIFT”

6. LAV “TURNUS”ORDNING I 

DINE BEDE

7. BRUG NATURLIG GØDNING

8. DYRK MANGFOLDIGT

9. BRUG KROPPEN FREM FOR 

GIFTEN.

Find mere inspiration til den 

bæredygtige have her: http://

www.havefolket.com/2013/06/

tema-den-bredygtige-have.

html.  

EV

Billede

TEMAHAVER:
 

Den bæredygtige have

Billede: Temahave/legeplads, 

Valby Parken. Bede afgrænset 

med træ/naturmaterialer og 

naturen er inddraget i legen.
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OF har 50 års jubilæum
Kære Medlemmer 

OF blev stiftet fordi en gruppe mennesker i protest mod 

de høje grundpriser ikke ville affinde sig med, at den lille 

mand ikke havde råd til at købe jord.

I 1966 stiftede 21 mennesker en andelsforening, hvis 

formål skulle være at købe eller leje jord som derefter 

skulle overdrages til kommende medlemmer. De 21 men-

nesker købte hver et andelsbevis pålydende 250 kr. Dette 

blev startkapitalen. Foreningen fik navnet OF (Omegnens 

Fritidshaveforening). Dette er den grundlæggende idé 

i OF og er nedfældet i vedtægtens formålsparagraf - § 

2. Efter at der havde været annonceret, meldte mange 

interesserede sig. 

Samme år købte man Frølunde af en gårdmand. Senere 

på året lejede man jorden til Lynæs, i første omgang for 

10 år. Herefter 1 år ad gangen. I 1966 - 69 udkom forenin-

gens første medlemsblad. I 1969 købte foreningen 10 tdr. 

jord ved Vesterlyng i Vestsjælland, og i 1970 blev Mølle-

høj i Hedehusene købt. I 1972 købte foreningen jord fra 5 

gårde i Harrestrup i Ballerup kommune. I 1975 blev Torup 

købt af Lejerbo. I 1986 købte man arealet i Ågerup, som 

blev den første afdeling hvor der var kloakeret og telefon 

fra starten. I 1992 fik vi endelig lov til at købe Lynæs, hvor 

der er 75 havelodder. 

Foreningen har i dag 1706 medlemmer inkl. vores med-

lemmer uden parcel. Der er 1667 havelodder fordelt på 8 

forskellige områder, alle med hver deres egenart/ fordele 

og elsket af sine beboere. 

Et samfund ændrer sig meget på 50 år! Det gør medlem-

merne og havelodderne også. I dag er der høje hække og 

træer, nogle så høje, at man ikke kan se naboen. Dette 

kan måske have betydning for sammenholdet medlem-

merne imellem.

Det er også en anden måde man bruger sit fritidshus på 

i dag. Mange vil gerne have fred og ro, når de har fri fra 

en måske meget stresset og travl arbejdsdag.

Fællesskabet er heller ikke det samme. Der hilses, når 

man møder en nabo og man får måske en lille sludder, 

men ellers passer man sit.

Hvis ikke der var nogle af ”de gamle”, som lavede sociale 

arrangementer, så ville de formentlig ikke blive til noget. 

Mange medlemmerne er glade for at være med til disse 

arrangementer. Vi skal bare være klar over at ”de gamle” 

også træder tilbage en dag! 

Så det store spørgsmål er, hvad vil vi med OF?

Som nævnt ovenfor må vi nok erkende, at OF ikke har 

det sammenhold som tidligere. Dette er derfor en 

opfordring til, at medlemmerne bakker mere op om det 

store frivillige arbejde, der gøres for medlemmerne.

Med disse ord ønsker jeg, at alle i foreningen vil være 

med til passe godt på OF i fremtiden.

Tillykke med 50 års jubilæet. Inge Eiersted  
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”Man skal lede længe for at finde 

virkelige modstandere af den danske 

kolonihave. Og man leder måske 

forgæves. For der findes næppe et 

fænomen, der kan få det danske 

hjerte til at banke mere stabilt end 

de mange små haver med deres 

skov af dannebrogsflag, grønne 

hække og stemning af fred, hygge 

og fordragelighed.”

Sådan skriver miljø- og energimin-

ister Svend Auken i debatoplægget 

udgivet af Miljø- og Energiminis-

teriet i 2000 og ordene er stadig 

gældende.

OF Kvistgård er bestemt et område 

med fred, hygge og fordragelighed. 

Men det er i sandhed også et om-

OF Kvistgård:
At løfte i flok 

I OF Kvistgård mærker vi tyde-

ligt, at børnefamilierne for alvor 

har fået øjnene op for koloniha-

vens mange fortræffeligheder - 

og det er skønt. De mange børn 

og unge i foreningen har inspir-

eret til fornyelse og optimering 

af tilbuddene til de unge. 

Som et resultat af udviklingen 

er adskillige nye initiativer 

blomstret frem denne sæson 

og medlemmerne har endnu 

engang vist, at vi, når vi løfter i 

flok, kan forbedre og igangsætte 

projekter til glæde og gavn for 

foreningens medlemmer og gen-

erationer. Et eksempel er den 

fælles indsats til etablering af 

en fodboldbane til foreningens 

børn og sportsglade voksne. 

Foråret er på vej i haverne 

med alle de grønne farver og 

kulørte blomster. 

råde i udvikling. Årstiderne skifter, 

sæsoner kommer og går og hvert 

efterår sniger vemodet sig ind i 

erkendelsen af at der nu venter 

5 mørke måneder før vi igen kan 

mærke hjertets stabile banken 

i brystet. Trods savnet om de 

grønne hække og vajende dan-

nebrogsflag kan vi, ved sæsonens 

afslutning kigge tilbage og glædes 

over alle de gode oplevelser og 

initiativer som sommeren har 

budt på.
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Der afholdes lokal generalforsamling søndag den 13. 

marts 2016 – kl. 11.00, Østerbrohuset, Århusgade 101 

– 103, 2100 København Ø     

Eller i udvidelsen af de traditionsrige 

og hyggelige fællesarbejds-søndage 

hvor nu også børn og unge har en 

plads, en stemme og en opgave.  

Et andet eksempel er, da legep-

ladsudvalget i år med stor succes 

inddrog børnene i malingen af det 

nye legehus og tilhørende plas-

tik-legesager. Når vi hjælpes ad 

skabes resultater og relationer. Fore-

ningen bliver udviklet og fornyet. 

Ungerne får nye legekammerater 

og de voksne etablerer venskaber, 

fællesskaber og arbejdsforbund. 

Og resultatet  - det taler vist for sig 

selv!

Lad os fortsætte i den gode 

kolonihave-ånd og løfte i flok!

Skribent: Gitte Nielsen

Generalforsamling

I årets løb har adskillige sociale 

arrangementer som Sankt Hans, 

loppemarked, fodboldturnering- 

og grill m.m. dannet rammen om 

fællesskabet og alle generationer 

har deltaget. 

De mange sociale tiltag medfører 

relationer på kryds og tværs og 

understøtter at vi, i OF Kvistgård, er 

afhængige af hinanden i en fælles 

indsats for at vedligeholde og ud-

vikle vores område. En indsats som 

i det forgangne år har påvist kan 

generere resultater langt større og 

langt mere bæredygtige end når vi 

arbejder hver for sig.

Planeringen til fore-

ningens nye fodbold-

bane udtænkes på et 

stående møde.  

Det er vigtigt, at du deltager i 

generalforsamlingen. Her kan du 

være med til at have indflydelse på 

fremtiden i Kvistgård.

 

Forslag, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen, skal 

være bestyrelsen i hænde 

senest 14. februar 2016
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Ekstraordinær 

generalforsamling

Efteråret i Kvistgård har 

desværre ikke været så fre-

deligt og fordrageligt, som vi 

kunne ønske.

Efter en del tumult og vok-

sende usikkerhed hos med-

lemmerne, så bestyrelsen sig 

nødsaget til at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsam-

ling.

Baggrunden for denne beslut-

ning skyldes et tidligere 

bestyrelsesmedlems ved-

varende beskyldninger mod 

bestyrelsen. Beskyldningerne 

og rygtedannelsen tog deres 

udgangspunkt i den ”kontant-

kasse”, der står på kontoret. 

Kassen kar en beholdning på 

ca. 1.500,00 kr og benyttes til 

at refundere mindre udlæg, 

sæbe, kontorartikler, betaling 

for nøgler, leje af trailer m.m. 

Der udfyldes røde og blå bilag, 

og kassen opgøres løbende af 

kassereren.

OF Kvistgård:
Storm og uvejr i Kvistgård

gaards hjemmeside, hvor 

der blev redegjort for ”kon-

torkassen”. 

Bestyrelsen håbede, at det 

ville skabe ro. Desværre 

skete der en optrapning, 

idet medlemmet efterføl-

gende satte løbesedler op 

og til slut lagde en A4  side 

med beskyldninger i samt-

lige 201 postkasser.

Bestyrelsen valgte herefter 

at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med af-

holdelse den 25. november.

På generalforsamlingen 

blev regnskabet for peri-

oden januar – oktober 2015 

fremlagt. Her fremgik det 

Der var ekstraordinær gen-

eralforsamling i OF Kvistgård 

den 25. november 2015

Beskyldningerne begyndte 

som angreb på bestyrelsen, 

men udviklede sig til også at 

komme 

på facebook, hvor det tid-

ligere bestyrelsesmedlem 

skrev, at foreningens formue 

på 1,5 mio. kr. var reduceret 

til ca. 300.000 kr.

Bestyrelsen drøftede,  om 

der skulle reageres på insin-

uationerne og prøvede at 

lodde stemningen i forenin-

gen.

Desværre viste det sig, at 

mange følte sig utrygge,  og 

beskyldningerne afstedkom 

en begyndende rygtedan-

nelse. Bestyrelsen valgte 

derfor at lave en henvisning 

på Facebook til OF-Kvist-

“Kvistgård har 

i december 

måned været 

udsat for en 

række indbrud 

og hærværk.”
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tydeligt, at formuen er på over 1. 

mio. kr. 

Der blev redegjort for forløbet, 

de mange vedvarende anklager, 

misinformationer og rygtedan-

nelser, der var årsag til general-

forsamlingen.

Hele bestyrelsen var på valg – og  

blev genvalgt.

Der skal være vægtige grunde  til 

at indkalde til en ekstra gener-

alforsamling, fordi det er tid-

skrævende og dyrt, og derudover 

er det en ubehagelig og krænk-

ede oplevelse at blive uretmæs-

sigt anklaget for svig og bedrag-

eri, når man lægger så mange 

timer i et frivilligt og tidskrævede 

bestyrelsesarbejde.

Indbrud og hærværk

Kvistgård har i december måned 

besluttes, hvilke tiltag der 

skal tages i Kvistgård.

Der er kun en tilkørselsvej 

til området, men flere 

indgange for fodgængere, 

cyklister m.m.

En bom ved indkørslen er en 

mulighed, men da den skal  

være af en god og holdbar 

kvalitet, kunne åbnes og luk-

kes af mange – koster den 

rigtig mange penge.

Videoovervågning ved de 

forskellige indgange og 

ved klubhuset er også en 

mulighed, - her er der nogle 

juridiske ting, der skal un-

dersøges.

I skrivende stund – ser det 

ud til at indbruddene er 

sluttet.   Hilsen

Bestyrelsen i Kvistgård.

været udsat for en række 

indbrud og hærværk. Ind-

bruddene  har virket meget 

systematiske. Der blev hov-

edsagligt fjernet indbo m.m., 

der kunne bæres bort, men 

der er ødelagt  en lang række 

døre og vinduer. I første om-

gang besluttede bestyrelsen 

at få et vagtfirma til at køre 

”runder” i området, men det 

hjalp desværre ikke.  Herefter 

holdt bestyrelsesmedlemmer 

og medlemmer nattevagt, 

desværre også uden resultat. 

Der har været afholdt møder 

om, hvilke foranstaltninger vi 

kan iværksætte for at mindste 

indbrud og hærværk.

Bestyrelsen har valgt, at der 

på generalforsamlingen i 

marts 2016 skal drøftes og 

Forårsblomster i sart 

gult...
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Bekendtgørelse
BEKENDTGØRELSER - 
DAGBØDER

Jævnfør vedtægtens §9 skal det bekendt-

gøres at:

DAGBØDERNE ER PR. 1.1.2016 ÆNDRET 

FRA 100 KR. TIL 200 KR. 

Andre takster og gebyrer kan ses på dette 

link: http://www.of-fritid.dk/index.php/

kontingent

Forretningsudvalget 

Konkurrencen i OF-blad 174 fik vi ikke 

bidrag til, så der er ikke trukket vindere. 

Der er dermed gode vinderchancer for 

dem, der indsender. Se bagsiden og 

deltag i den nye konkurrence! 
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 Smukke vinterbilleder 
 Indsendt  og taget af JYTTE BORCH, OF LYNÆS

Tak til Jytte for at dele sine fotos til 
inspiration og glæde.



Nr. 175 - februar 2016 side 18

“Der er ikke mange, der 

går op i deres haver, 

men man må altså gerne 

lade sig imponere og 

tage idéerne med hjem”, 

anbefaler Kay. 

Temahaver:  
Italiensk for 
viderekommende
To ihærdige havemennesk-

er lægger hvert år megen 

energi og motivation I deres 

have. En have, der giver 

dem mening og glæde. 

I OF Møllehøj er Kay og 

Peter ofte meget aktive, 

fordi de går op I deres haves 

udseende og havens plant-

er skal plejes bedst muligt. 

De har sammen skabt en 

smuk, stor have, som de 

har haft i 12 år. “Vi har altid 

været havemennesker”, 

fortæller Kay. “Jeg er mere 

arkitektmanden og går op i, 

hvordan haven er indrettet. 

Peter er 

meget kyn-

dig inden for 

blomster og 

sammensæt-

ning af plant-

erne”. 

Haven er eget design, men lægger 

sig op af italiensk havestil med 

flotte, kantede blomsterbede, 

skulpturer og vand, stauder, rho-

dodendron og en pavillon i træ. 

“Vi har ladet efeu gro op ad pa-

villonen, vi har gamle æbletræer 

og fuglevolierer. Og selvfølgelig 

et drivhus, hvor vi laver vindruer 

hvert år og en masse andre gode 

ting, som vi deler ud til nabo-

er”. 

“Om vinteren er haven lukket 

ned. Om sommeren er vi der 

100 pct. Der er meget, der skal 
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De to lader sig inspirere af hinanden. “Peter har 

lært mig meget om hostaer og mange andre 

planter. Han har anlagt og plejer bedene, og vi 

har hele tiden blomstring i haven, fx flotte rho-

dodendron. Det er skønt”. 

“Der går kun 10 minutter, så er vi i gang 
igen”

“Vi er udenfor hele 

sommeren.”

gøres og planter, der skal 

holdes og hække, der skal 

klippes. Det er en livsstil. Vi 

nyder det, og det er skønt at 

se, at man får resultater ud 

af sit arbejde”. 

Haven er under udvikling 

hele året. “Så næste år kan 

et bed se helt anderledes 

ud eller naturen har skabt 

noget nyt. Det er forander-

ligt og det kan vi lide”.  

Der lægges sunde kræfter i 

havearbejdet: Udover at få 

motion via havearbejdet, så har 

de to også en grøn tankegang. 

“Vi tænker organisk, i genbrug, 

og at samle vand op. Og så 

kan vi lide at forsyne os selv til 

maden”. “Derudover er vi per-

fektionister. Vi kan lide, når det 

er snorlige”, siger Kay.   

”Vi er udenfor hele sommer-

en. Hvis det regner, så har vi 

drivhuset. Og så besøger vi 

naboerne eller de kommer til 

os. Det er Livet!  

Vores have er vores oase, hvor vi 

føler os trygge.” 

”Vi bliver aldrig færdige, for vi 

kan lide at være i haven. Og 

så er det rart at sætte sig ned 

og kigge med en kop kaffe, se 

himlen, høre naboens børn og 

lydene rundt omkring. Men der 

går ikke ti minutter, så er vi i 

gang igen. Det er bare skønt”.  

 Kolonihaven er ud over det 

almindelige. Og Kay siger da 

også, at han godt kan lide, at 

folk bliver overraskede, når de 

ser haven og den flid, der er lagt 

i den. ”Der er ikke mange, der 

går op i deres haver, men man 

må altså gerne lade sig impo-

nere og tage idéerne med hjem”, 

anbefaler Kay.    EV
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Forslag til ny vedtægt for 
Omegnens Fritidshaveforening

Vedlagt fremsendes nyt 

vedtægtsforslag, som skal 

behandles på OF’s kongres den 

24-4-2016. Vedtægtsforslaget 

er blevet udarbejdet af 2 udvalg 

som efterfølgende er blevet 

koordineret på fællesmøder. 

Gruppernes sammensætning 

følger nedenfor (se billede).

Arbejdet er blevet koordineret af 

Carsten Volden fra administra-

tionsselskabet Sjeldani A/S.

Den videre proces:

Køreplanen følger nedenfor, 

datoerne er cirka datoer:

12-01-2016 Vedtægtsforsla-

get udsendes til lokalafde-

lingerne, som behandler dette 

og efterfølgende udsender 

forslaget til medlemmerne for 

deres lokalafdeling. Kvistgård 

har dog valgt at få materialet 

sendt direkte fra hovedkon-

toret.

19-02-2016 OF-bladet ud-

sendes hvor vedtægtsforsla-

get bliver en del af bladet.

23-02-2016 Hovedbestyrelsen 

behandler vedtægtsforslaget.

27-03-2016 Lokalafdelingerne 

behandler forslaget på deres 

respektive generalforsamlinger.

03-04-2016 Sidste frist for ind-

sendelse af ændringsforslag ind-

sendes til Forretningsudvalget.

07-04-2016 Indkaldelse til kon-

gres udsendes.

24-04-2016 Behandling af 

vedtægtsforslaget på kon-

gressen.
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Væsentlige ændringer i forhold 

til vedtægten fra 2010:

1. OF får værneting, som bliver 

den retskreds hvor foreningen 

har hjemsted.

2. Nedsat kontingent udfases, 

således at der ikke optages nye i 

ordningen og at ordningen i det 

hele taget udfases i 2020.

3. Vedtægten specificerer hvilke 

overtrædelser der kan medføre 

eksklusion.

4. Forslag der indsendes til 

generalforsamlingen skal kvalifi-

ceres og begrundes.

5. Vedtægten åbner mulighed 

for at generalforsamlingen kan 

at udsende forslag til uraf-

stemning.

6. Forretningsudvalget er-

stattes af et formandskab der 

består af formand, næstfor-

mand og at disse hver især 

har personlige suppleanter.

7. Det bliver muligt at tilkøbe 

ekstra administrationsydelser.

8. Generalforsamlingen 

ansætter administrator, som 

sammen med formandsskabet 

står for den daglige drift.

9. For hovedforeningen ved-

tages budgetter for 2 år af 

gangen.

I de nye 

vedtægter 

er forslag 

om ændring 

af organisa-

tionsstruk-

turen.

Vedtægterne 

skal be-

handles på 

Omegnens 

Fritidshave-

forenings 

kongres den 

24.04.2016. 

10. Lokalforeningerne skal 

oplyse om lokalkontingentets 

størrelse for 2 år.

11. Lokalafdelingerne får 

mulighed for indkalde til gener-

alforsamling digitalt.

12. Der bliver lokalt også muligt 

at udsende forslag til urafstemn-

ing.

13. Vedtægten afgrænser lokal-

bestyrelsens vedligeholdelse-

spligt.

14. Lokalbestyrelsen skal fre-

madrettet udarbejde likvid-

itetsoversigt samt redegøre 

for evt. hensættelser og for 

formålet hermed.

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget
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Indholdet i bladene
Temaet i hvert blad er valgt for 
at skabe mere variation og ind-
sigt i bestemte emner og det er 
frivilligt, om I i haveforeningerne 
skriver om dette emne. Har du 
og I andet aktuelt, der er hen-
vendt til hele OF, som de andre 
foreninger også kan lære af, så 
del det med os. Vi vil gerne høre 
om, hvad der rører sig i din have 
og fritidshaveforening. Del det 
med os. 
 
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, inspireren-
de,
involverende & løsningsorient-
erede.

Bladets værdier
Bladet er informativt og bakker 
op om Omegnens Fritidshave-
forenings fællesskab. Bladudval-
get har derudover også ønsket, 
at indlæggene ‘bidrager til en 
god dialog’. 

Tak for bidrag fra alle i OF.  
 
Jeg ønsker dig de skønneste 
forårsdage i haven. 
  Elisabeth Vind, journalist

Journalisten foreslår

LOKALgeneralforsamlinger

OF kontoret i Gothersgade i fuld aktion. 

Møllehøj 20.03.2016 kl. 10  

 Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Harrestrup 19.03.2016 kl. 13 

 Valhalla, Frejavej 44, 2740 Skovlunde

Ågerup  23.03.2016 kl. 19  

 Tapeten, 2750 Ballerup

Lynæs  16.03.2016 kl. 19 

 Kantorparken 4B, 2400 Kbh. NV 

Kvistgaard  13.03.2016 kl. 11 

 Østerbrohuset, Århusgade 101-103, 2100 Kbh. Ø

Torup  14.03.2016 kl. 19  

 Valby Kulturhus, Valgårdsvej 6-8, 2500 Valby

Frølunde 27.03.2016 kl. 10 

Tårnborg forsamlingshus, Frølundsvej 50, 4220 Korsør. 

Vesterlyng 19.03.2016 kl. 10 

Restaurant NorVest, Havnsø, Havnevej 20, 4591 Føllenslev.

Meld. uden parcel 07.03.2016 kl. 17 

 Gothersgade 158, 1123 Kbh. K
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Sameksistens i vore lokalområder

drejer sig f.eks. om sager hvor dæk 

er blevet skåret op, opsætning af 

overvågningsudstyr, trusler om 

fysisk vold og andre straffelovsover-

trædelser. 

Kontoret har i samarbejde med 

lokalbestyrelserne forsøgt at få 

nogle af disse tvister løst ved at 

forholde medlemmerne problem-

stillingerne, men ofte har parterne 

”så meget på hinanden” at det 

kan være vanskeligt at få bilagt 

tvisterne. Derfor skal der herfra 

lyde en opfordring til, at medlem-

merne i første instans prøver at 

få en dialog i gang med personen, 

der har den uønskede adfærd. Det 

kan naturligvis være en overvin-

delse at tage kontakten, men det 

er vores erfaring, at det ofte er en 

bedre løsning end at inddrage en 3. 

part i sagen, idet den pågældende 

ofte vil føle, at være blevet sat på 

anklagebænken. 

Når man henvender sig, skal man 

også betænke på hvilken måde man 

gør det. Det er f.eks. vigtigt at man 

MØD OP PÅ 
KONGRESSEN

DEN 24.04.2016 kl. 10 - First Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

I dette OF-blad er indsat 

ÅRSRAPPORT 2015 og forslag til nye 

vedtægter udarbejdet af vedtægtsud-

valget til behandling på OF-kongres 

2016. Læs disse og medbring dem, 

når du møder op på kongressen den 

24.april 2016. 

Her på kontoret støder vi af og til på 

nogle kedelige sager, hvor vi fra nogle 

af vore medlemmer får klager over 

naboer og andre, som har en genere-

de adfærd. I nogle af sagerne er der 

oven i købet tale om strafbare forhold. 

Klagerne kan vedrøre:

• Ulovlig parkering af f.eks. lastvogne, 

campingvogne osv.

• Røg fra skorstenen.

• Uregistrerede biler, varevogne m.fl.

• Hensynsløs kørsel i området. 

• Høje træer, manglende vedligehold-

else af levende skel m.v.

• Reparation af motorkøretøjer og 

andet støjende udstyr. 

• Uryddelighed i haverne, f.eks. oplag 

af byggematerialer, plastic, emballage 

osv.

• Fremsættelse af udokumenterede 

beskyldninger.

I nogle af sagerne bliver grænsen for 

urimelig adfærd overskredet og går 

over til at blive strafbare forhold. Det 

ikke tager skolemesterrollen på, 

men er lidt mere diplomatisk, og 

på en ikke fordømmende måde 

får fortalt personen, at hans/

hendes adfærd er generende 

og at du ville blive meget glad, 

hvis han/hun ville tage en smule 

hensyn til dig. Samtidig skal 

du også høre på den modsatte 

part, hvis han/hun ligeledes har 

noget som han/hun syntes at du 

gør ”forkert”. Husk, at det ikke 

er hensigtsmæssigt at komme 

med en lang liste over ting man 

ønsker ændret, i det tilfælde 

må man prioritere de vigtigste 

ting, ligesom vi jo også må gøre i 

parforholdet/ægteskabet.

Omkring overtrædelser af straf-

feloven, så vil det være sådan, 

at sagerne i 1. instans vil blive 

behandlet i retssystemet, hvo-

refter lokalforeningen i samråd 

med hovedbestyrelsen vil tage 

stilling til om vedkommende skal 

ekskluderes af foreningen.

Carsten Cort Jensen

Forretningsfører



Blomstrende haver...

OF ønsker 
alle 
et godt forår 
og nogle  
skønne ture i  
haven

KONKURRENCE
Indsend et billede 
af din fritidshave 
Indsend et billede af din fritidshave. 
Redaktionen udvælger et flot eller 
inspirerende billede og vinderen får en 
stor æskechokolade. 
Vi glæder os til at modtage dit billede 
på mail of@of-fritid.dk. Vinderbilledet vises 
på OFs hjemmeside. God fornøjelse. 


