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2 Flere informationer på: 

Nyborg 

• Friskbagt brød hver dag 
• Fast food 10.00-22.00 
• Trailerudlejning 
• Bilvask 
• Tips & lotto 
• Lægemidler 

Åbent: hverdage 6  -  22
 weekend  7  -  22 

Shell / 7-Eleven 
 

Kastanievej 2 - 5800 Nyborg 
Tlf. 65 31 15 90 

Mail: 711dk453@7-eleven.dk 

v/ Jesper Christensen 
Kogsbøllevej 66 D 

5871 Frørup 

Tlf.  51 25 06 78 
jespernc@hotmail.com 



3 

Beboerforeningens bestyrelse: 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Tommy Letvinka Kjærsvej 3 
Tlf. 51 41 50 79 
Peter Fuglsang Kogsbøllevej 39 
Tlf. 22 90 48 14 
Erik A. B. Petersen Kogsbøllevej 34 A 
Tlf. 27 63 20 10 
Lis Legind Tjørnevej 10, Nyborg 
Tlf. 53 13 26 80 

Suppleanter 

Anna-Louise Jakobsen 
Niels Rasmussen 

Revisorer 

Torben Nedergaard 
Dorrit Møllegaard 

Revisorsuppleant 

Erling Jensen 

Næstformand 

Noel Errath 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 40 86 12 12 

naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Formand 

Anne Lysebjerg 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 30 28 40 29 

formand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kasserer 

Inga Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk Ansvarshavende: Anne Lysebjerg 
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk 

BladudvalgBladudvalgBladudvalgBladudvalg    

Redaktør 

Kurt Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

Sekretær 

Dorrit Møllegaard 
Lillemøllevej 1A 
Tlf. 21 25 01 26 

Annonceansvarlig 

Kaj Sørensen 
Tlf. 25 89 04 74 

bladudvalg@kogsboelle-beboerforening.dk 

www.kogsboelle-beboerforening.dk 

bestyrelse@kogsboelle-beboerforening.dk 
Skriv til hele bestyrelsen Tilmelding til Ma’ drengene 

ma_drengene@kogsboelle-beboerforening.dk 



Mar. 18. Ma’ drengene laver mad Side 12 

 22. Førstehjælpskursus Side 13 

 31. Fællesspisning  

Apr. 15. Ma’ drengene laver mad Side 14 

 28. Fællesspisning  

Maj. 1.  Klargøring af petanquebanerne Side 20 

 7. Opstart petanque Side 21 

 26. Fællesspisning  

 28. Petanque og Grill  

 30. Loppemarked Side 15 

Jun. 27. Sommerfest 

Jul. 30. Petanque og Grill  

Aug. 27. Petanque og Grill  

Okt.  Vinteraktiviteterne starter op igen 

 3. Oktoberfest 

Dec. 13. Julebagedag 

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange ved diverse arrangementer i - 
og udenfor forsamlingshuset . 

Aktivitetskalender: 
Kalenderen vil løbende blive opdateret. 

4 Flere informationer på: 

Ret til ændringer forbeholdes 
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BANG & OLUFSEN NYBORG - Korsgade 15 

Håndarbejds- 
Caféen 
Hver mandag eftermiddag   

fra 14 til 17  i  
Forsamlingshuset. 

v/ Hanne Hansen tlf. 23 71 81 28 

IT-Lokalet 
Hver mandag aften   

fra 19 til 21  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktpersoner: 
Dorrit Møllegaard tlf. 21 25 01 26 

Erik A. B. Petersen tlf. 27 63 20 10 

Vinteraktiviteter: 

Aktiviteterne stopper 
for denne vinter, med 
udgangen af marts. 



DAGSORDEN: 

 

♦ Valg af dirigent og valg af stemmetællere. 
♦ Dorrit Møllegaard 

♦ Beretning, v/formanden Godkendt 

♦ Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, v/
kassereren. Godkendt 

♦ Behandling af indkomne forslag. Ingen 

♦ Fastsættelse af næste års medlemskontingent samt udlejnings-
pris for forsamlingshuset. Priser uændret 

♦ Valg til bestyrelsen. 
 På valg er: Noel Errath Genvalg 
  Anna-Louise Jakobsen 
  Karsten Jakobsen modtager ikke genvalg 

  Pernille Andersen ønsker at stoppe 
 Nyvalgt Lis Legind 
 Nyvalgt Erik A. B. Petersen 
 Nyvalgt Tommy Letvinka (1 år) 

♦ Valg af 2 suppleanter.  
 På valg er: Lis Legind 
  Erik A. B. Petersen  
 Nyvalgt Anna-Louise Jakobsen 
 Nyvalgt Niels Rasmussen 

♦ Valg af 2 revisorer. 
 På valg er: Dorrit Møllegaard Genvalg 
  Torben Nedergaard Genvalg 

♦ Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er: Erling Jensen Genvalg 

 

♦ Eventuelt. 
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig og ser således ud.. 

Referat Ordinær 
Generalforsamling 

Tirsdag den 23. januar 2018 

Referat Ordinær 
Generalforsamling 

Onsdag den 22. januar 2020 
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Bestyrelsesm.: Peter Fuglsang 
Har boet i Kogsbølle 3 år. 
Været med i bestyrelsen i 2 år. 

Næstformand: Noel Errath 
Har boet i Kogsbølle 5 år. 

Været med i bestyrelsen i 4 år. 

Kasserer: Inga Nielsen 
Har boet i Kogsbølle over 40 år. 
Været med i bestyrelsen i mange år. 

Tommy Letvinka 
Har boet i Kogsbølle 22 år. 

Er ny i bestyrelsen. 

Bestyrelsesm.: Erik A. B. Petersen 
Har boet i Kogsbølle 13 år. 
Er ny i bestyrelsen. 

Bestyrelsesm.: Lis Legind 
Har boet i Kogsbølle og Bynkel, nu i Nyborg. 
Har tidligere været i bestyrelsen. Er det igen. 

Formand: Anne Lysebjerg 
Har boet i Kogsbølle 5 år. 
Været med i bestyrelsen i 3 år. 

Suppleant: Anna-Louise Jakobsen 
Har boet i Kogsbølle 4 år. 

Været med i bestyrelsen 2 år. Nu suppleant 

Suppleant: Niels Rasmussen 
Har boet i Kogsbølle 2 år. 
Er ny som suppleant 
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pølser og brød. Det var en su-
per dag. 
 
Lige efter nytår mødtes vi i be-
styrelsen og ryddede op i de to 
rum på hver sin side af scenen. 
Vi fik smidt en del ting ud, og 
samlet det resterende i det ene 
rum. Rummet ud mod vejen har 
vi planer om at sætte lidt i 
stand, så børnene kan bruge 
det til leg, eller hvis der er no-
gen, der har brug for et sted at 
putte en baby eller sætte sig og 
amme. 
 
Til generalforsamlingen i januar 
fik vi sagt farvel og tak til Kar-
sten og Pernille for deres arbej-
de i bestyrelsen. Anna (som før 
sad i bestyrelsen) rykkede ned 
som suppleant. Ind i bestyrel-
sen kom Lis og Erik (som før 
var suppleanter), samt Tommy. 
Den sidste suppleantpost blev 
besat af Niels. Se i øvrigt side 6 
og 7. 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 
63 31 66 00 

 

Formanden 
har ordet ! 

Nu nærmer foråret sig! Ja, den 
følelse har man i grunden gået 
med det meste af vinteren. Men 
nu siger kalenderen det altså 
også. Jeg synes nu, det er lidt 
trist, hvis det skal til at være 
normalen med sådanne vintre 
uden sne. Jeg har altid elsket 
hver af årstidernes særlige 
præg, og henover den mørke 
vinter, er det jo skønt med no-
get sne til at lyse op. Men vi 
kan da allerede mærke, at da-
gene er blevet længere, og med 
fuglesang i ørerne er det bare 
med at komme ud og nyde det! 
 
Siden sidst 
Midt i december var vi ca. 30 
personer samlet til småkage-
bagning og julehygge i forsam-
lingshuset. Der blev bagt mas-
sevis af kager og klippet og kli-
stret. Selveste Julemanden kig-
gede endda forbi og læste højt 
for børnene! Vi sluttede med 
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Forår i Kogsbølle 
Lørdag d. 7. marts har vi den 
årlige hovedrengøring af for-
samlingshuset. Kom og gør en 
god gerning – jo flere vi er, jo 
hurtigere er det klaret, og for-
plejningen er i top :-) Læs mere 
på side 11. 
 
Lørdag d. 30. maj holder vi igen 
Loppemarked i forsamlingshu-
set. En god anledning til at få 
ryddet op i gemmerne! Læs me-
re på side 15. 
 
Ma'drengene kører jo fantastisk 
med stort set fuldt hus hver 
gang, så nu har vi besluttet at 
prøve at supplere med en lidt 
anden type fællesspisning, så 
der bliver endnu flere mulighe-
der for at mødes og hygge og 
spise sammen. Læs mere på 
side 17. 
 
Førstehjælp 
Søndag d. 22. marts har vi sam-
men med Landsbyrådet arran-
geret et førstehjælpskursus. 
Kurset finansieres af de penge, 
vi fik sidste år, da vi blev kåret 
som Årets Landsby 2018, og er 
derfor gratis at deltage i. Der er 
dog et begrænset antal pladser. 
Læs mere på side 13. 
 
Vi har jo en hjertestarter sid-
dende på forsamlingshuset, og 
det vil være dejligt for os alle 
sammen, at der er nogen, der 
ved, hvordan man betjener den. 
I forlængelse af det vil jeg ger-
ne opfordre alle, der er over 18 
år og har en smartphone, til at 

tilmelde sig som frivillig første-
hjælper under Trygfondens hjer-
teløber-ordning. 
 
Region Syddanmark har indtil 
maj 2020 en aftale med Dansk 
Folkehjælp, som hedder 
”Danmark Redder Liv”. Men ord-
ningen stopper, og fra maj 2020 
er det Trygfonden, der admini-
strerer de syddanske frivillige 
førstehjælpere under deres ord-
ning "Hjerteløber". 
 
Hjerteløbere er personer, som 
de fra alarmcentralen kan kon-
takte, når nogen i området rin-
ger 1-1-2, og som kan yde hur-
tig hjertelungeredning eller brin-
ge en hjertestarter til stedet. 
 
Læs mere på hjertestarter.dk 
eller tilmeld dig ordningen 
"Hjerteløber" ved at downloade 
Trygfondens app i Appstore el-
ler via Google Play. 
 
 
Til slut vil jeg ønske alle et dej-
ligt forår, og jeg håber vi ses til 
et af vore mange arrangemen-
ter. Vi har forresten sat datoer 
på årets øvrige faste arrange-
menter – Sommerfest, Oktober-
fest og Julebagedag. Se arran-
gementskalenderen på side 4. 
 
De bedste hilsner 
Anne 
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Beboerforeningens Venner 
 
At sidde i bestyrelsen indebæ-
rer ind imellem noget arbejde, 
og det er vi også indstillet på. 
Ofte oplever vi da også, at folk 
er flinke til at hjælpe, fx. til Ma'-
drengene eller i forbindelse 
med sommerfesten. Men vi har 
også brug for disse hjælpende 
hænder, for at det ikke bliver 
for tungt.  
 
Nu vil vi gerne prøve at formali-
sere det en smule mere ved at 
danne gruppen 
"Beboerforeningens Venner". 
En gruppe af folk, som vi kan 
trække på ved diverse arrange-
menter og vedligeholdelsesop-
gaver. Som "ven" af huset kan 
man blive spurgt om hjælp, men 
man er ikke forpligtet til noget. 
Og selvom man ikke er med i 
gruppen, er man jo altid vel-
kommen til at give et nap allige-
vel! Interesserede kan sende 
navn, mailadresse og telefon-
nummer til mig på mail eller 
SMS (se kontaktinfo forrest i 
bladet). 
 
På bestyrelsens vegne 
Anne 

2. April kl. 20.00 
Ivan Pedersen Band 
Kino Vino, Nyborg / 225 kr. + gebyr 

17. April kl. 20.00 
Teitur - Home 
Kino Vino, Nyborg / 240 kr. + gebyr 

6. Maj kl. 19.30 
Kristian Lilholt Band 
Kino Vino, Nyborg / 245 kr. + gebyr 

16. Maj kl. 20.00 
Tørfisk 
Kino Vino, Nyborg / 275 kr. + gebyr 

KONCERTER NYBORG 2020 

Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 
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Lørdag d. 7. marts kl. 9.00  
Hovedrengøring.  

Det er tid for den årlige hovedrengøring. Vi har også 
brug for mænd, der kan stå på stige, da lamperne i 
salen også skal rengøres. Udearealer skal ryddes op 
efter  efterår og vinter.  

 

Alle flittige hænder er velkommen 
til at give et lille nap med, jo flere 
vi er, jo hurtigere bliver vi færdige. 

Kl. 9.00 er der morgenkaffe og uddelegering af 
arbejdsopgaver, vi slutter med fælles frokost. 

 

 

 

 

Meld din deltagelse til kasserer  
Inga Nielsen af hensyn til indkøb  
af fortæring. 
 

65 31 64 09 
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Kursus i 
Førstehjælp 

Søndag d. 22. marts 
I Forsamlingshuset 

Modul I 9.00-13.00 •••• Modul II 13.30-15.30 
 
Per Kildelund fra Safeday kommer til Kogsbølle og underviser i før-
stehjælp. Der er to moduler, så man kan vælge at tilmelde sig det 
ene eller det andet eller dem begge.  
 
9.00 - 13.00 Basiskursus med hjertestarter 
 
13.30 - 15.30 Førstehjælp for børn og babyer (babyer må godt tages 
med) 
 
Kurserne er gratis og inkl. forplejning. Til dem der er tilmeldt begge 
kurser er der en sandwich i pausen. 
 
Tilmelding skal ske senest 16. marts til Anne på  

formand@kogsboelle-beboerforening.dk  eller 30284029. 

Der er 16 pladser på hvert hold, så det er “først-til-mølle”. 
 
Kurserne er arrangeret i samarbejde med Landsbyrådet og finansie-
ret af de penge vi vandt som Årets Landsby 2018. 
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Loppemarked 

Kom og gør en god handel.  
Tag de ting med, du synes er for gode til at smide væk, få et bord til 
dine ting. Sælg eller byt dem til noget andet. 
 
Beboerforeningen har en stand, hvor der sælges ting til fordel for 
forsamlingshuset. 
Der kan doneres ting til beboerforeningens bod. 
 
Få et bord til kr. 50,- 
Stadeplads bestilles hos Inga på tlf. 65 31 64 09 efter først til mølle-
princippet . 
 
 
Arrangør: Kogsbølle Beboerforening 

I KOGSBØLLE 
FORSAMLINGSHUS 

LØRDAG den 
30. maj 2020 

Fra kl. 10 til 14 

Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 
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Kogsbølle Beboerforening og Landsbyråd er i efteråret begyndt på et 
nyt tiltag.  

Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at nye Kogsbøller bliver taget 
godt imod og bliver opfordret til at deltage aktivt i landsbylivet.  

Derfor vil nye tilflyttere blive besøgt af en fra bestyrelsen og mig. Vi 
håber at kunne have en lille velkomstgave med. 

Gaven skal være uden udgift for Beboerforeningen og Landsbyrådet 
og bestå af lidt hjemmegjorte og hjemmedyrkede ting fra landsbyens 
beboere.  

For at dette skal fungere, er det vigtigt, at det ikke altid er de sam-
me, der bidrager. Så hermed en opfordring til at melde sig på banen, 
hvis man gerne vil bidrage med (alt afhængig af årstiden) et glas 
marmelade, en bakke æg, et bundt gulerødder fra haven, flettede 
julehjerter eller deslige.  

Send en mail til mig, ullamossin@hotmail.com eller kig forbi Kogs-
bøllevej 20, hvis I har lyst til at bidrage.  

Så laver jeg en liste og tager fat i et par bidragydere, når der næste 
gang flytter nye til Kogsbølle:-) 
  
Hilsner fra 
Ulla Spinty-Mossin 
Kontaktperson for Kogsbølle Landsbyråd 

Vi byder velkommen til 
Nye tilflyttere 

www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  
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Ny 
Fællesspisning 

 
I Kogsbølle er vi jo så glade for at spise sammen, så nu har vi be-
sluttet at supplere med et nyt koncept. Det bliver den sidste tirsdag i 
måneden. Et lille madhold er allerede dannet, og de glæder sig til at 
lave mad til os alle sammen. 
 
Forsamlingshuset vil være åbent fra kl 16.00, hvor alle er velkomne 
til at komme og lege, tage et spil kort, en kop kaffe eller bare hygge-
snakke.  
 
Kl. 17.30 spiser vi sammen, og der er kun én ret. 
 
Første spisning bliver d. 25. februar.  
 
Tilmelding skal ske senest d. 22. februar til  
faellesspisning@kogsboelle-beboerforening.dk  på tlf. 30284029 
eller i begivenheden på Facebook (antal skal være noteret i en kom-
mentar, for at det gælder). 
 
Hold øje med opslagstavlen på forsamlingshuset, på hjemmesiden 
og i Facebook-gruppen for nærmere detaljer. 
 
Datoer for foråret: 
D. 31. marts 
D. 28. april 
D. 26. maj 
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GULD 
SØLV 
URE 

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270 
WWW.FAXOES.DK 

Forsamlingshusets 
forvandling gennem 8 år 

Forsamlingshuset i 2010 før 
der blev lavet noget udven-
digt. 

2012 med nye vinduer og 
døre. 

2016 huset er 
blevet sand-
bæst, fået faca-
depuds og ble-
vet malet. 
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Østfyns Korn & Foderstoffer ApS 
  Foder til dyr… 
   Brændsel til fyr… 

Hjulbyvej 115 - 5800 Nyborg 

mandag-fredag  ....... kl.  9 - 17 
lørdag  ..................... kl.   9 - 12 

www.ostkorn.dk  -  ostkorn@mail.dk 

Forsamlingshuset er blevet frisket op indvendig. 
 
I sommeren 2012 blev der sat nye vinduer i hele huset.  

I 2013 blev installeret nyt gasfyr.  

I 2014 blev køkkenet renoveret med bl.a. nyt stort komfur. 

I 2015 blev ydermurene i forsamlingshuset sandblæst og vandskuret. 

I 2016 blev ydermurene malet.  

I 2017 og 18 er køkken og toiletbygning renoveret. 
 
I løbet af 2019 er der sket en større opfriskning af forsamlingshuset 
indvendig. Gulvet er blevet slebet af i den store sal og på scenen. 
De gamle fyldningsdøre er kommet frem igen, afsyret, malet og på-
monteret dørhåndtag i gammel stil. Væggene er blevet malet i både 
den store, lille sal og på scenen.  
 
Det har været en stor omgang. Der har været håndværkere på. Ny-
borg Kommune 
har ydet et pænt 
tilskud, ligesom 
foreningen selv 
har brugt af op-
sparingen til 
renoveringen. 
 
Resultatet er 
blevet fantastisk 
flot.  
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 Petanque 

Nyt fra Kogsbølle Petanqueklub 
 
I 2019 havde petanqueklubben en god sæson med 16 medlemmer. 
Vi håber, at sæsonen 2020 bliver endnu bedre med endnu flere med-
lemmer. Kontingentet er 25 kr. for en hel sæsonen. Pengene bliver 
blandt andet brugt til grillkul og et lille traktement, når vi starter på 
en ny sæson. 
 
Vi har aftalt at mødes 1. maj kl. 10 og klargøre baner, hus og area-
lerne udenom. Banen trænger til at blive klargjort efter vinteren, så 
den skal have en grundig rengøring. Huset skal fejes ned for spin-
delvæv, og bordene skal vaskes, og mon ikke der også er et stykke 
ukrudt mellem fliserne? 
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www.hosduddi.dk - tlf. 51 23 36 80 - email: hosduddi@gmail.com 

Voks • Wellness 
Hot Stones massage 

Ansigtsbehandling 

Vi slutter af med at grille. Petanqueklubben giver en pølse og en 
gang at drikke, når arbejdet er fuldført. 
 
Petanquespillet starter torsdag 7. maj kl. 19. Vi spiller alle torsdage 
kl. 19 indtil 30. august.  
 
Der er planlagt 3 grillarrangementer: 
 
28. maj, 30. juli og 27. august – disse dage starter vi allerede kl. 18 
og spiller petanque i en time, mens grillkullene bliver klar. Så griller 
vi vores medbragte mad og spiser sammen.  
 
Er  der nogen, som har lyst til at spise med og få en hyggelig aften, 
så tag mad med til at grille - der er plads på grillen! 
 
Kogsbølle Beboerforening holder sommerfest 27. juni. Petanque-
klubben vil arrangere en turnering blandt de tilstedeværende.  
 
Vi glæder os til petanquesæsonen – vel mødt til både tidligere og 
nye spillere.  
 
Dorrit Møllegaard 



Petanque 
Hver torsdag aften   

fra 19 til 21  på  

Legepladsen. 

Kontaktperson: 
Inga Nielsen tlf. 65 31 64 09 

Sommeraktiviteter: 
maj til september 

Vi spiller petanque 
om sommeren.  
 
Starter 1. maj med 
klargøring af baner 
og overdækning. 
 
Herefter spiller vi 
torsdag aften. Vi 
holder igen omkring 
1. september  
(vejret) 
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♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 



Vinteraktiviteter: 
oktober til april 

Håndarbejds- 
Caféen 
Hver mandag eftermiddag   

fra 14 til 17  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktperson: 
Hanne Hansen tlf. 23 71 81 28 

IT-Lokalet 
Hver mandag aften   

fra 19 til 21  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktpersoner: 
Dorrit Møllegaard tlf. 21 25 01 26 

Erik A. B. Petersen tlf. 27 63 20 10 

Her kan man komme 
og få hjælp til diver-
se IT-problemer. 
 
Der er også en grup-
pe, som mødes og 
slægtsforsker, her 
hjælpes man ad. Det 
den ene ikke ved, er 
der måske en an-
den, der kan løse. 

Her mødes hånd- 
arbejdsinteressere-
de en gang om 
ugen. 
 
Der strikkes, hæk-
les, sys og hygges.  

23 www.kogsboelle-beboerforening.dk 



24 Flere informationer på: 

Til dem, der ikke allerede 
er medlem af beboerforeningen- 
Bliv medlem og vær med til at 

bevare forsamlingshuset. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt støtter op om forsamlingshu-
set, så det stadig kan udvikle sig og bestå. 
 
Medlemsfordelene er: 
• ud over at deltage i det  sociale samvær ved arrangementer i 

forsamlingshuset, også  
• en økonomisk fordel, blandt andet ved arrangementer og ved 

leje af forsamlingshuset. 
 
Ønsker du at blive medlem af beboerforeningen, indbetaling kontin-
gent ved brug af de muligheder der er beskrevet på vedlagte seddel. 
 
Beregn hvad du skal betale i årligt kontingent: 
 
Familiekontingent:  
En husstand med 2 voksne, inkl. børn op til 18 år 250 kr. 
 
En husstand med 1 voksen, inkl. børn op til 18 år 125 kr. 
 
Folkepensionister pr. person  75 kr. 
 
Er du i tvivl om kontingentet, så henvend dig til kassereren på mail 
eller på Kogsbøllevej 14, hvor du også kan betale kontingentet. 
 

Kontingent kan også betales med MobilePay 86384  
 

HUSK 
Når du betaler kontingent, er det vigtigt, at du oplyser navn og 
adresse, så vi ved, hvem der indbetaler. 



Støt vore 

annoncører ! 

De støtter os. 
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Helårligt medlemskontingent: 
Familiekontingent: kr. 250,- 
Enlige: kr. 125,- 
Folkepensionister pr. person: kr. 75,- 

Udlejningspriser:  Medlemmer  
Hele huset  kr. 1800,- kr. 1500,- 
Tillæg for udvidet leje kr. 600,- kr. 600,- 
Skal aftales ved indgåelse af lejemål. 

Forsamlingshusets telefonnr. 65 30 29 86 
Udlejning v/ Kurt Nielsen 65 31 64 09 

udlejning@kogsboelle-beboerforening.dk 

 Stof til næste blad skal være indleveret senest 1. maj 2020. 

 Indlæg modtages ikke anonymt. 
 Artikler og andet stof kan afleveres til en fra bestyrelsen eller i   
 postkassen på Kogsbøllevej 14. 
 Næste blad udkommer cirka 20. maj 2020. 
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Håndværkere! 

El-vagt - Døgnservice 

Ring: 23 37 40 81 
www.bynkel.dk 

v/ Michael Nybo Jørgensen 
Tlf. 30 26 01 99 

www.nybobyggeservice.dk 

v/Dann Guld Andersen, Østerøvej 75 

Mobil: 41 61 16 24 
Mail: guldmurern@live.dk 

Landrovej 3 
5800 Nyborg 

65 31 81 80 
www.kirkelokke.com 

Langelandsvej 32, 5800 Nyborg 
Tlf. 65 31 14 24 

email: vvs@vvsnyborg.dk 
web: www.vvsnyborg.dk 



K. B. F. 

KOGSBØLLE   FORSAMLINGSHUS 

Tlf.  65 30 29 86 

Udlejning  tlf.  65 31 64 09 
udlejning@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kurt Nielsen,  Kogsbøllevej 14 

www.kirkhedegaard.dk 
Tlf: 61 13 26 89 • E-mail: info@totalarrangementer.dk 

kirk hedegaard 
forår - sommer - efterår - vinter 

• Catering 

• Totalarrangementer 

• Privat Dinner 

• Street Food 

 

Intet er for stort  

eller for småt 

Unikke madoplevelser &  
skræddersyede løsninger 


