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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 
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Beboerforeningens bestyrelse: 

 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Lis Legind Tjørnevej 10, Nyborg 
Tlf. 53 13 26 80 

 

Tommy Letvinka Kjærsvej 3 
Tlf. 51 41 50 79 

Tommy  Kjærsvej 3 
Tlf. 22 90 48 14 

Suppleanter 

Eli Møller 
Søren Larsen 

Revisorer 

Torben Nedergaard 
Dorrit Kofoed 

Revisorsuppleant 

Erling Jensen 

Næstformand 

Noel Errath 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 40 86 12 12 

naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Formand 

Sara Slotmann 
Kogsbøllevej 56 
Tlf. 26 22 18 22 

formand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kasserer 

Inga Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk Ansvarshavende: Sara Slotmann 
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk 

BladudvalgBladudvalgBladudvalgBladudvalg    

Redaktør 

Kurt Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

Sekretær 

Dorrit Kofoed 
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 



Jun. 24. Petanque og Grill  

Jul. 29. Petanque og Grill  

 31. Sommerfest 

Aug. 26. Petanque og Grill  

Sep. 18. Høstfest  

Okt.  Vinteraktiviteterne starter op igen 

 3. Førstehjælpskursus 

 13. Ma’ drengene 

Nov. 10. Ma’ drengene 

Dec. 8. Ma’ drengene 

 12. Julebagedag 

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange ved diverse arrangementer i - 
og udenfor forsamlingshuset . 
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Ret til ændringer forbeholdes 

Aktivitetskalender: 
Kalenderen vil løbende blive opdateret. 
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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. 

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

IT og håndarbejde 
starter igen til okto-
ber. 
 
Nu holder vi som-
merferie. 

Vinteraktivitet 
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da også både sidste år og i år 
et såkaldt corona-tilskud fra 
kommunen, så vi har ikke lidt 
nogen nød. 
 
Sidste år fik vi desuden et til-
skud fra kommunens vedlige-
holdelsespulje til at få lavet en 
inddækning af gasskabet i gar-
deroben på 1. sal med nogle 
skydelåger. Det pyntede geval-
digt. Derudover fik vi lagt et nyt 
og større fliseareal foran hoved-
indgangen samt en rist foran 
døren. Sidstnævnte projekt blev 
klaret ved frivillig arbejdskraft, 
og fliserne var nogen, vi var 
kommet til gratis, så det var rig-
tig dejligt. 
 
Et andet projekt, vi i bestyrel-
sen har arbejdet med, er at få 
forbedret akustikken i store sal. 
Vi har undersøgt forskellige mu-
ligheder og har fundet frem til 
en løsning, som vi tror på, vil 

Formanden 
har ordet ! (takker af) 

På redaktionens opfordring 
kommer her et uddrag af min 
årsberetning fra generalforsam-
lingen, så dem, der ikke var 
med, også får en chance for at 
høre guldkornene. Jeg springer 
her henover den første del, der 
handlede om årets arrangemen-
ter, da jeg synes, det bliver for 
meget gentagelse fra de foregå-
ende numre af Kogsbøllebladet. 
Men her er, hvad jeg ellers be-
rettede: 
 
Mht. udlejninger var vi heldige, 
at de konfirmationer, som var 
booket ind sidste forår, blev 
rykket frem til august, hvor de 
kunne afvikles. Billedet er i øv-
rigt det samme i år. Ellers har 
kalenderen været ret tom, men 
da vi normalt kun har 12-15 ud-
lejninger om året, har det ikke 
haft den store betydning økono-
misk. Det er jo en af fordelene 
ved at være et lille hus. Vi fik 

www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  
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være både effektiv og pæn, og 
som er til at have med at gøre 
prismæssigt. Det er et projekt til 
knap 75.000 kr. Her i januar 
søgte vi kommunens vedligehol-
delsespulje, og fik bevilliget 
50% af udgifterne. Derudover 
har vi søgt Nordeafondens Lo-
kalpulje om de resterende 50%, 
men den afventer vi stadig svar 
på. Hvis vi ikke får støtte fra 
Nordeafonden, har vi besluttet 
at gennemføre projektet allige-
vel, da vi har midlerne til det. Vi 
har planlagt med håndværke-
ren, at monteringen skal finde 
sted i september. Så det bliver 
spændende! 
 
Hjertestarteren, som sidder 
uden på forsamlingshuset, har 
der været lidt bøvl med. Det er 
sådan set Landsbyrådet, som 
står for den, men jeg vil lige 
benytte lejligheden til at fortæl-
le, at jeg ved, at Ulla har brugt 
en del tid på det, og at den 
skulle være i orden nu. 
 
I år kan vi markere et jubilæum! 
Nemlig for vores medlemsblad, 
som udkom første gang for 25 
år siden. Bladet – og de lejlig-
hedsvise løbesedler – har fun-

geret som et vigtigt kommunika-
tionsorgan og været med til at 
binde området og beboerne 
sammen. Det har samtidig via 
annoncerne været med til at 
tjene penge hjem til foreningen 
til gavn og glæde for os alle 
sammen. Der ligger mange ti-
mers arbejde og engagement 
bag, og det er flot, at det har 
kunnet køre i så lang tid. En 
stor tak skal lyde til Kurt, Dorrit, 
Kaj, alle omdelerne, og hvem 
der ellers har været involveret i 
bladet igennem de 25 år!  
 
I efteråret trak Tommy og Erik 
sig fra bestyrelsen af private 
årsager. Og i forbindelse med 
denne generalforsamling har 
Peter og jeg valgt ikke at stille 
op igen. Så jeg vil slutte med at 
sige stor tak for indsatsen og 
det positive engagement til 
Tommy, Erik og Peter, og tak 
for denne gang fra mig selv. 
Jeg synes, det har været sjovt 
og spændende at være for-
mand, og nu ser jeg frem til at 
få lidt mere tid til nogle andre 
ting. 
 
Mvh. Anne 

Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 
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Referat Ordinær 

Generalforsamling 
Onsdag den 26. maj 2021 

DAGSORDEN: 

 

♦ Valg af dirigent og valg af stemmetællere. 

♦ Dorrit Kofoed 

♦ Beretning, v/formanden godkendt 

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

♦ Behandling af indkomne forslag. Ændring af § 8, vedtaget. 

♦ Fastsættelse af næste års medlemskontingent samt udlej-
ningspris for forsamlingshuset. Priser uændret 

♦ Valg til bestyrelsen. 
 På valg er: Anne Lysebjerg 
  Inga Nielsen  Genvalg 
  Peter Fuglsang 
 Nyvalgt Sara Slotmann 
 Nyvalgt Tommy Letvinka 

♦ Valg af 2 suppleanter.  
 På valg er: Anna-Louise Jakobsen 
     Niels Rasmussen 
  Nyvalgt  Eli Møller 
  Nyvalgt  Søren Larsen 

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

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

 

♦ Eventuelt. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig lige efter generalforsamlingen. 
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Næstformand: Noel Errath 
Har boet i Kogsbølle 6 år. 

Været med i bestyrelsen i 5 år. 

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

Bestyrelsesm.: Tommy Letvinka 
Har boet i Kogsbølle 23 år. 
Er ny i bestyrelsen. 

Bestyrelsesm.: Lis Legind 
Har boet i Kogsbølle og Bynkel, nu i Nyborg. 

Har tidligere været med i bestyrelsen. Er det igen på 2. år. 

Formand: Sara Slotmann 
Har boet i Kogsbølle 1 år. 
Er ny i bestyrelsen. 

Suppleant: Eli Møller 
Tilflytter til Bynkel 

Ny suppleant 

Suppleant: Søren Larsen 
Har boet i Kogsbølle 28 år. 
Har tidligere været med i bestyrelsen. Ny suppleant 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 

 

Den nye 
bestyrelse 
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En hilsen fra den nye formand-
inde. 

Jeg hedder Sara, og har boet i 
Svinget (hvor Svend Karetma-
ger boede før) i ca. et år nu. 

Jeg bor med min mand Roberto 
og vores 2 døtre. Vi flyttede til 
Kogsbølle med håbet om at bli-
ve en del af et fællesskab, hvor 
der var højere til loftet naboer i 
mellem, og hvor vores børn 
kunne boltre sig i naturen. Jeg 
må sige, at Kogsbølle har leve-
ret over al forventning. Til trods 
for at vi flyttede til byen kort 
efter første corona-nedlukning, 
hvor mange har holdt sig for sig 
selv, har vi virkelig følt os taget 
godt imod.  

Det føles allerede, som om vi 
har boet her længe, og jeg el-
sker at gå gennem byen, da der 
næsten altid er nogen, der vin-
ker, vil sludre, forære en plante 
eller andet.  

Vi har virkelig nydt at deltage i 
”Leg og Mad”, som jeg synes er 
et fantastisk koncept, hvis man 
har børn og gerne vil indgå i 
fællesskabet på en afslappet 
måde. Vi mangler i øvrigt gode 
mennesker, der har lyst til at 
lave mad en hverdag hver an-
den måned for at kunne fort-
sætte konceptet, så skriv, ring 
eller råb over hækken, hvis DU 
vil være med. 

Næste store begivenhed i byen 
er årets sommerfest. Hvis du 
har verdens bedste aktivitet til 
en sommerfest, så giv os et 
praj, så vi kan hjælpes ad med 
at sætte det i værk.  

Rigtig god sommer til alle kogs-
bøller.  

Jeg håber vi ses. 

Mange hilsner Sara 

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 

Formanden 
har ordet ! (træder til) 
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§ 1. Foreningen er en selvejende institution under navnet Kogsbølle 
Beboerforening. 
 
§ 2. Det er foreningens formål at bevare det kulturelle samlingssted, 
Kogsbølle Forsamlingshus, og fremme fællesskabet i Kogsbølle og 
omegn. 
 
§ 3.Som medlemmer af foreningen kan optages beboere i Kogsbølle 
og omegn samt personer med tilknytning til området. Medlemskab 
kan opnås ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. 
 
§ 4. Medlemsskabet gælder for et år af gangen fra 1. marts til 28. 
februar, hvortil der senest er betalt kontingent. 
 
§ 5.Kontingentet for næste års medlemskab samt udlejningspriser 
for forsamlingshuset fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
 
§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Vedtægter 
for Kogsbølle Beboerforening 

♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 



12 Flere informationer på: 

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordi-
nær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned. Ind-
kaldelse til generalforsamling sker skriftligt med minimum to ugers 
varsel.  
 
Adgang til generalforsamling samt taleret og stemmeret har alle 
medlemmer af foreningen. Alle valg foregår skriftligt og afgøres ved 
almindeligt stemmeflertal.  
 
Vedtægtsændringer kan alene ske på generalforsamlingen, og for-
slag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen. 
 
GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent og valg af stemmetællere. 

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  

4. Behandling af indkomne forslag. (Sådanne skal være forman-
den i hænde senest en uge før generalforsamlingen, vedtægts-
ændringer 4 uger før). 

5. Fastsættelse af næste års medlemskontingent samt udlejnings-
pris for forsamlingshuset. 

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Valg af 2 suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 
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§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 (7) medlemmer. 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. 
Hvert år afgår skiftevis 2 (3) og 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. For-
mand og kasserer tegner i fællesskab foreningen. Bestyrelsen kon-
stitueres umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekre-
tær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2 (3) ud af 5 (7) 
bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når mindst 1/3 af forenin-
gens medlemmer skriftligt anmoder derom. Indkaldelse til ekstraordi-
nær generalforsamling sker skriftligt minimum 4 uger efter kravet 
herom er modtaget. 
 
§ 10. Kapital til foreningens drift tilvejebringes gennem medlemskon-
tingent, offentlige og private tilskud samt ved udlejning af Kogsbølle 
forsamlingshus og ved egne arrangementer. 
 
§ 11. Foreningens midler, der ikke skønnes nødvendige til den dagli-
ge drift, indsættes på bankbog i foreningens navn. Ophævelse af 
foreningen og afhændelse af ejendommen kan kun ske, når 2/3 af 
beboerne i det gamle Kogsbølle skoledistrikt stemmer for dette ved 
en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Vedtaget på generalforsamlingen 26. maj 2021 

GULD 
SØLV 
URE 

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270 
WWW.FAXOES.DK 
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Dagens program: 
14.00 - 17.30 
 

Diverse lege og aktiviteter på pladsen. 

Lørdag 31. juli 2021  
kl. 14.00 

Sommerfest 
på legepladsen 
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Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 

Hele dagen sælges kaffe, kage, vin, øl og vand i baren. 

 
 

Kl. 17.30 serveres Grillbuffet. 
 
 
Menu:  Grillbuffet med div. tilbehør. 
 Kaffe. 
 
Pris: Voksne 90 kr.  
 Medlemmer 75 kr. 
 Børn 10 til 16 år 40 kr. 
 
Tilmelding senest den 25. juli 2021  
Til Inga på 65 31 64 09 eller 
kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk 
 
Ved tilmelding:  
Af hensyn til menu, gør opmærksom på 
om du er vegetar eller allergiker. 
 
Vi følger myndighedernes retningslinjer, i forbindelse med corona. 
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Petanque kom endelig i gang 

Vi skulle hen midt i maj, inden vi kunne spille petanque; banen var 
ryddet for ukrudt og skulle være klar til at spille på! Vejrguderne var 
dog ikke med os, og der kom store mængder regn, så banen var 
sumpet eller regulært oversvømmet.  

Nu er vi endelig i gang, og det er rigtig hyggeligt at mødes til et spil 
petanque og efterfølgende en god snak ved bordet om, hvad vi hver 
især har oplevet.  

Vi glæder os over, at der er kommet nye deltagere på petanqueba-
nen. Der er plads til mange flere, som vi opfordrer til at møde op og 
være med på petanquebanen.  

Vi spiller 
alle torsda-
ge indtil 
slutningen 
af august. 
Vi starter kl. 
19. Den sid-
ste torsdag 
i måneden 
starter vi kl. 
18 og spil-
ler i en 
time, deref-
ter griller vi 
vores med-
bragte mad 
og spiser 
sammen. 
Det er rigtig 
hyggeligt. 

Vel mødt på petanquebanen.  

 

Venlig hilsen Bladudvalget 

 Petanque 

Klargøring af banerne 
den 1. maj. 
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Støt vore 

annoncører ! 

De støtter os. 

Handel lokalt 



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. august 2021. 

 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. august 2021. 
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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 



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 


