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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 

info@hvidtogfritnyborg.dk 

Hvidt & Frit Nyborg 
v/Jan Toftegaard 
Vestergade 33 
5800 Nyborg 
Tel: 6530 2223 

v/ Jesper Christensen 
Kogsbøllevej 66 D 

5871 Frørup 

Tlf.  51 25 06 78 
jespernc@hotmail.com 
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Beboerforeningens bestyrelse: 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Pia Hellegaard Højbovej 10 
Tlf. 30 28 28 84 
Eli Møller Lillemøllevej 3 
Tlf. 50 54 64 60 
Aphrodite Nyby Kogsbøllevej 32 
Tlf. 26 39 57 36 
Tommy Letvinka Kjærsvej 3 
Tlf. 51 41 50 79 

Suppleanter 
Else Wolfgramm 
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 
Lis Legind 
Tjørnevej 10 
Tlf. 53 13 26 80 

formand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kasserer 
Inga Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk Ansvarshavende: Lis Legind 
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk 

Bladudvalg 

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 



Apr. 1. Fredagshygge side 10 
 13. Ma’ drengene side 11 

Maj. 27. Fredagshygge  

Aug. 6. Sommerfest  

 21. Loppemarked  

Sep. 14. Ma’ drengene  

Okt. 1. Høstfest  
 26. Ma’ drengene 

Nov. 5.- 27. Julestue   

Dec. 7. Ma’ drengene  

 11. 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. 

Sort udvalg i blomster og grønsagsfrø fra HORNUM 
Spagnum - Planteskolejord og Plantesække fra HORNUM 
Gødning - Flere varianter · Fiskefoder i spande og sække 

 Til havens fugle - vildfugleblanding •  
 solsikke • mejsebolde • m.m. 

Hjulbyvej 115 - 5800 Nyborg   •    www.ostkorn.dk 

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

Håndarbejde går på 
sommerferie  fra 4. 
april, og IT sidst i 
maj. 
  
 
Der startes op igen 
til efteråret. 

3 hurtige om mig 
Dygtig og professionel behandler 

Flere års erfaring med deltagelse i flere kurser 

Opdateret i de nyeste behandlinger & produkter 

TID TIL  
SELVFORKÆLELSE! 

Jeg tilbyder Lycon voksbehandlinger,  manicure & pedicure 
evt. med CND Shellac, ansigtsbehandling, kropsmassage, 
bryn og vipper, Elleebana lashlift & Browlamination. 

Mine behandlinger er både for kvinder og mænd. 

Care&Beauty By Albjerg, Kogsbøllevej 2,1.th. 

carebyalbjerg@gmail.com  · careandbeautybyalbjerg.dk 40 14 61 46 
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Nu ser vi frem til det kommende 
år, hvor vi kan samles om for-
eningens arrangementer: det 
nye tiltag med fredagshygge i 
forsamlingshuset, traditionen 
tro holder vi i august sommer-
fest på legepladsen og loppe-
marked i forsamlingshuset. 
Høstfest til oktober og bagedag 
i december.  
 
Vi planlægger at holde den tra-
ditionelle julestue i forsamlings-
huset, hvis vi ikke kan være i 
den gamle købmandsgård.  
 
Ma´drengene er kommet i gang 
igen, sidste gang i dette halvår 
er 13. april, håber det kan fort-
sætte til efteråret, håndarbejds- 
cafeen slutter den 4. april. 
 
Bestyrelsen  

Bestyrelsen 
har ordet ! 

Så slap corona sit tag i dan-
skerne, og vi kan komme i gang 
med foreningens arbejde. Vi 
startede med en forsinket gene-
ralforsamling d. 24. februar, 17 
stemmeberettigede var mødt op 
til generalforsamlingen 
(coronaen lagde en hindring for 
nogle), vi fik valgt en bestyrelse 
på syv personer, tak til de nye, 
der blev valgt ind.  
 
Der er kommet nye regler for 
affaldssortering i Nyborg kom-
mune, det betyder, at vi, som 
erhverv, selv skal bortskaffe 
affald, plast og madaffald, glas 
og metal. Derfor er der til lejere 
af forsamlingshuset lavet nye 
sorteringsregler.  
 
Som alle ved, er der stor pris-
stigning på gas og el, derfor har 
vi set os nødsaget til at hæve 
udlejningspriserne. Vi har valgt, 
at medlemskontingentet ikke 
skal stige.  

www.kinovino.dk        ·       ( 42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  
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Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 

Referat Ordinær 
Generalforsamling 

Torsdag den 24. februar 2022 

17 Stemmeberettigede var med til generalforsamling. 

Valg af dirigent og valg af stemmetællere. 
Dorrit Kofoed 

Beretning, v/formanden: 
Noel, konstitueret formand, aflagde beretning og oplyste, at formand 
Sara Slotsmann har trukket sig fra posten af private årsager. Der-
næst nævntes foreningens aktiviteter og forbedringer på huset i 
2021. Efter positive kommentarer fra deltagerne blev beretningen 
godkendt. 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, v/
kassereren: 
Efter fremlæggelse var der kommentarer omkring el og varmepriser. 
Regnskabet blev godkendt. 

Behandling af indkomne forslag: Ingen, dog fra en deltager var der 
forslag om udlejning af huset til ungdomsfester. Huset lejes ikke ud 
til unge under 21 år. Det blev vedtaget. Der gøres ekstra opmærk-
som i udlejningskontrakten omkring regler for udlejning til ungdoms-
fester. Naboer, der bliver generet, må gerne henvende sig til politiet. 

Fastsættelse af næste års medlemskontingent samt udlejningspris 
for forsamlingshuset. Priser på medlemskontingent er uændret.  

Udlejningspriser: Forslag fra bestyrelsen om prisstigning til kr. 2500,
- for ikke medlemmer, kr. 2000,- for medlemmer, udvidet leje uæn-
dret kr. 600,- Forslaget blev vedtaget. 
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Vi tilbyder kørekort til: 
¨ personbil 
¨ stor trailer 
¨ generhverv 
¨ kontrollerende 
¨ særlig køreundervisning 
¨ rutinetimer 

- er vejen frem. 

Vi har lokaler i 
Nyborg og Svendborg 
Skippergade 1, 1. 
5800 Nyborg 

Toldbodvej 19 
5700 Svendborg 

Valg til bestyrelsen. 
 På valg er: Noel Errath Genvalg 
   Lis Legind Genvalg 
 Nyvalgt Aphrodite Nyby 
 Nyvalgt Pia Hellegaard 1 år 
  
Valg af 2 suppleanter.  
 På valg er: Eli Møller (er valgt til bestyrelsen) 1 år 
   Søren Larsen genvalg  
 Nyvalgt Else Wolfgramm 
 
Valg af 2 revisorer. 
 På valg er: Dorrit Kofoed Genvalg 
   Torben Nedergaard Genvalg 
Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er: Erling Jensen Genvalg 
 
Eventuelt. 
 
Efter valgene er vi nu igen 7 i bestyrelsen. 
Den nye bestyrelse konstituerer sig og ser således ud: 
Formand: Lis Legind 
Næstformand: Noel Errath 
Kasserer Inga Nielsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Letvinka, Eli Møller, Aphrodite Ny-
by, Pia Hellegaard 
 
Referent Inga Nielsen 
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Næstformand: Noel Errath 
Har boet i Kogsbølle 7 år. 

Været med i bestyrelsen i 6 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 24 år. 
Med i bestyrelsen på 2. år. 

Sekretær: Aphrodite Nyby 
Tilflytter til Kogsbølle 

Er ny i bestyrelsen. 

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

Har tidligere været med i bestyrelsen. Er det igen på 3. år. 

Bestyrelsesm: Eli Møller 
Har boet i Bynkel 2 år. 

Ny i bestyrelsen 

Bestyrelsesm: Pia Hellegaaard 
Har boet i Kogsbølle, nu i Frørup. 
Ny i bestyrelsen 

Den nye 
bestyrelse 

Suppleant: Else Wolfgramm 
Har boet i Kogsbølle i mange år, tidligere bestyrelsesmedlem 

Ny suppleant 

Suppleant: Søren Larsen 
Har boet i Kogsbølle 29 år. 
Har tidligere været med i bestyrelsen.  

Suppleanter 
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Sands Vinduespudsning 
Vinduespudsning op til 2.sal 

Rentvandsanlæg 
Vask af solceller 

Vask af skilte · Vask af gavl 

22 33 04 82 
www.sandsvinduespudsning.com 

Fredags- 
hygge 

Fredag den 1. april 
Kl. 15.00 i forsamlingshuset 

NYT NYT NYT!!! 
Vi havde tænkt os at starte i januar, men corona spændte ben, så vi 
prøver igen med det nye tiltag.  Vi kalder det FREDAGSHYGGE. 
 
Den første gang bliver fredag den 1.april og igen den 27. maj 2022.  
 
Vi starter kl. 15, og man er velkommen til at komme i løbet af efter-
middagen eller aftenen.  
 
Kom og start weekenden med nogle hyggelige timer, mens børnene 
leger og spiller. Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl, vand, vin 
og aftensmad, denne gang har vi valgt pølser og brød.  
 
Der findes mange brætspil og spillekort i forsamlingshuset, som me-
get gerne må komme i brug. 
 
Der er ingen tilmelding til fredagshygge; mød op og lad os få en hyg-
gelig eftermiddag/aften. 
 
Bestyrelsen 
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Så var det 

Fastelavn 
søndag den 27. februar 

i Forsamlingshuset 

Fastelavns søndag i forsamlingshuset havde vi en hyggelig dag 
sammen med alle de flot udklædte børn. Også de voksne havde gjort 
meget ud af udklædningen, dejligt 
med opbakning om vore arrangemen-
ter. 
 
26 børn slog katten af tønden i to 
hold. Det tog sin tid for de små at få 
tønden slået ned, (en voksen måtte 
give en hjælpende hånd), men ende-
lig fik de større børn lov at slå til de-
res tønde.  
 
Kattekonger Sara Berg Nielsen og 
Melanie Bentzen. Dronninger Alfred 
Nielsen og  Alfred Wismann, bedst 
udklædte barn Tobias Madsen, bedst 
udklædte voksen Maj Wismann. 
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Hos de mindste børn 
Sara og Alfred 

Hos de store børn 
Melanie og Alfred 

Bedst udklædte: 
 
Hos børnene, 

Tobias Madsen 
 
Hos de voksne, 
Maj Wismann 

Kattekonger og dronninger 
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 Petanque 
Så er det snart 1. maj igen! Vi plejer at bruge 1. maj til klargøring af 
petanquebanen og arealerne omkring. Overdækningen og fliserne 
får også en omgang med kost, skovl og hakke. 
 
Vi glæder os til at 
komme i gang igen. 
Er der nogen, der har 
lyst til at deltage i 
klargøringen den 1. 
maj kl. 10, kontakt 
Inga på 21 75 40 16.  
 
Vi starter op med spil-
let torsdag den 5. maj 
kl. 19.00.  

Så må vi i gang. 
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Vi forventer at spille petanque en gang om ugen hele sommeren 
igennem og slutte til september. Vi spiller fra kl. 19 – dog fra kl. 18 
på de dage, hvor vi griller og spiser sammen. Vi forventer at grille 3 - 
4 gange i løbet af sommeren. Kurt Nielsen tænder grillkullene, der 
brænder godt til, mens vi spiller petanque. Så griller vi vores med-
bragte mad og spiser sammen. Vi har nogle hyggelige aftener på 
petanque-banen og håber, at flere nye har lyst at være med til at 
spille. 

 

Venlig hilsen Petanqueudvalget 

Billederne er 
fra opstart 
2021. 
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Så stak Coronaen endnu engang  
ansigtet frem,  

og lavede om på planerne. 

Hvis nogen undrer sig over, at der ikke er kommet noget nyt blad og 
opkrævning af kontingent, så er det rigtigt. Vi må igen konstatere, at 
coronaen stadig påvirker vores dagligdag. 

Generalforsamlingen blev udsat en måned. Det skubber også mulig-
heden for at lave bladet med en måned. 

Generalforsamlingen blev afholdt 24. februar. Og så skulle bestyrel-
sen holde møde for at lægge planer for aktiviteterne i det kommende 
år.  

Og derefter arbejder bladudvalget på højtryk for at få bladet klar…. 
 
Venlig hilsen Bladredaktionen 

Så er der gang i redaktionen ( journalisterne arbejder på højtryk) 
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Og så skal det videre til (redaktøren / typograf), så 
vi får et blad ud af det. 
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Støt vore 
annoncører ! 

De støtter os. 
Handel lokalt 

Vi har igen i 2022 været så heldige, at næsten alle vore annoncører 
har sagt ja til at annoncere i vores medlemsblad.  Nye har erstattet 
de få der er sprunget fra. Tak for det.  

Coronatiden har været/er hård for erhvervslivet. Nu ser det ud til at 
lysne, brug vore annoncører når du skal ud at handle eller har brug 
en håndværker eller servicemand.  

Hermed en opfordring til at handel lokalt og støtte de lokale, så vi 
ikke på senere tidspunkt skal køre til Odense for at handle. 

Vi håber også, at medlemmerne fortsat vil støtte op om beboerfor-
eningen, nu ser det endelig ud til at vi kan få flere aktiviteter igang. 

Vi ser også frem til at flere har fået lyst til at blive medlemmer af be-
boerforeningen. Det er vigtigt at støtte op om forsamlingshuset, så 
det kan blive ved med at være samlingssted for byen. 

Venlig hilsen Bladrerdaktionen 

Tlf: 22 50 70 38 Sandagervej 6, 5854 Gislev 

www.hmhansen.com   info@hmhansen.dk 
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Du kan støtte Kogsbølle Beboerforening via dit strøm– eller 
gasforbrug. Der er link til FynskSupport fra foreningens 
hjemmeside www.kogsboelle-beboerforening.dk/
fynsksupportel.htm 
 
Vi er tilmeldt FynskSupport, som er en ”sponsor” ordning hos Energi 
Fyn. Det betyder, at hvis du vælger at støtte netop Kogsbølle Bebo-
erforening, så giver Energi Fyn 2 øre pr. kWh og 6 øre pr. m3 gas, 
som du bruger. Det er ikke noget, der bliver lagt oveni din pris. 
 
Du bliver ”sponsor”, men Energi Fyn betaler. Det kan blive til mange 
penge, hvis der er mange som vælger at støtte os. Du kan støtte bå-
de som privat og erhvervsdrivende – forbruget må dog højst være 
100.000 kWh om året.  
 
For at få FynskSupportEl, som dit el-produkt, skal du gå ind 
på www.supportel.dk og tilmelde dig, det er også her, at du skal væl-
ge, hvilken klub/forening du ønsker at støtte. Alle kan tilmelde sig – 
også selv om du ikke i dag får el fra Energi Fyn.  
 
Du får din el på sædvanligvis, og vil ikke mærke forskel – det eneste 
du skal gøre er at vælge FynskSupportEl påwww.supportel.dk, hvor 
du også kan læse mere om ordningen. 
 
Med venlig hilsen Kogsbølle Beboerforening   

KØB EL og GAS hos 

FynskSupport 
og støt beboerforeningen, det kan blive til mange penge 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 
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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 af kon-
tingent ved brug af de muligheder, der er beskrevet på vedlagte sed-
del. 
 
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. 
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GULD 
SØLV 

URE 

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



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

Udlejningspriser:  Medlemmer  
Hele huset  kr. 2500,- kr. 2000,- 
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 2022. 

 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 2022. 
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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 


