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Tiderne skifter og OF følger med. På Kongressen d. 21. april vedtog vi sammen en ny 

vedtægt, som bringer forandringer med sig. Alle medlemmer har modtaget et trykt 

eksemplar af vedtægten, som også ligger på www.of-fritid.dk 

I dette nyhedsbrev nævner vi bl.a. nogle vigtige punkter, du som medlem skal være 

opmærksom på. 

ELEKTRONISK POST 

Den nye vedtægt muliggør, at indkaldelser til generalforsamlinger kan udsendes 

elektronisk til medlemmerne. Det vil vi naturligvis benytte os af, så vi skåner miljøet. 

Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer sørger for at registrere deres e-mailadresse hos 

hovedkontoret. Man kan også registrere den på hjemmesiden www.of-fritid.dk, hvor der på 

forsiden er en blanket til formålet. Husk også at meddele, hvis du får ny e-mailadresse. 

HVIS du er fritaget for at modtage elektronisk information fra offentlige myndigheder, vil du 

naturligvis stadig modtage breve fra OF via almindelig post, Du skal blot indsende en kopi 

af fritagelsen til hovedkontoret. Det er meget vigtigt, at hovedkontoret til enhver tid ligger 

inde med din gældende folkeregisteradresse, fordi almindelig post fremover ikke vil blive 

eftersendt. Det er altså dit ansvar at melde flytning. 

 

Nem-ID 

Der arbejdes på, at der primo 2019 kan ske overdragelser digitalt med E-signatur, hvor 

køber/sælger kan underskrive digitalt med Nem-ID. Man kan naturligvis stadig aftale tid 

med kontoret for at mødes til overdragelser der. 

 

GEBYRER 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der opkræves kr. 50,- for kontingent-opkrævninger, der 

fremsendes med post. Det kan altså derfor godt betale sig at tilmelde sig Betalingsservice.  

Så slipper man også for rykkergebyrer ved for sen betaling. 

 

MEDLEMSBLADET 

Fremover bliver OF-bladet erstattet med nyhedsbreve på OF’s hjemmeside 

www.of-fritid.dk. Her, og på lokalafdelingernes hjemmesider, kan man i forvejen finde 

nyttig information om OF. Hvis, du som medlem, har et indlæg til hovedforeningens 

hjemmeside, er du velkommen til at indsende det til Formandskabet på fms@of-fritid.dk 
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HOVEDFORENINGEN 

På hovedkontoret i Gothersgade arbejder Britt og Tina på højtryk med at servicere 

medlemmerne. Hovedbestyrelsen kører også på med de mange opgaver, der ligger. 

Vi arbejder f.eks. stadig på at få optimeret områderne, så vi kan minimere risikoen for 

oversvømmelser. 

Digitaliseringsprojektet, som indebærer, at alle arkiver/dokumenter forefindes digitalt, 

nærmer sig sin afslutning. Det har været et kæmpe arbejde - også for lokalbestyrelserne - 

men på sigt vil det lette arbejdet, så vi får mere tid til nye opgaver, der kan gøre vores OF 

til et endnu bedre sted at være. 

 

TAK FOR I ÅR OG PÅ GENSYN I 2019 

Det har unægtelig været en fabelagtig sommer, og nu er lokalafdelingerne gået i dvale for 

vinteren, så vi kun opholder os i områderne i ferier og weekends. Lad os hjælpe hinanden 

med at se til naboernes huse, når vi er i områderne – om der har været ubudne gæster. 

En særlig tak går til lokalbestyrelserne og Hovedbestyrelsen for deres frivillige arbejde. 

Uden dem ville der ikke være noget OF. 

Med disse ord, som nok er de sidste, der bliver fremsendt med almindelig post, 

vil vi ønske alle en god – og forhåbentlig kort – vinter. 

 

Vi ses igen på generalforsamlingerne til foråret. Husk, at du skal være skrevet på 

overdragelsesdokumentet, for at kunne deltage på generalforsamlingen: 

§21-3 Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer, der er 

påført overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til foreningen… 

Hovedkontoret vil være behjælpelig, hvis du skal påføres overdragelsesdokumentet. 

Følgende datoer for generalforsamlinger i 2019 er fastlagt: 

Harrestrup lørdag d. 23. marts 

Møllehøj & Ågerup søndag d. 24. marts 

Lynæs & Torup onsdag d. 27. marts 

Vesterlyng lørdag d. 30. marts 

Kvistgård søndag d. 31. marts 

Frølunde søndag d. 31. marts 

 

DER INDKALDES VIA E-MAIL – SÅ HUSK AT REGISTRERE DIN E-MAIL HOS OF! 

Mange hilsner fra Formandskabet - Maria Garde, Inge Eiersted & Benedikte Agerskov 

 
 


