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Formandens indspark 
Sommeren er over os alle, unge, 
og dem, der er lidt ældre. Håber, 
at I alle nyder sommeren, og de 
dejlige pauser det giver. Hvis man 
husker at nyde det, er der virkelig 
livsforlængende medicin i den lille 
øvelse at nyde tilværelsen. Ikke 
noget med at være sur, men bare 
smile tilbage til solen og 
sommeren. 
Lige her og nu, i skrivende stund, 
sidder jeg i sommerhuset i Nr. 
Vorupør. Et gammelt fiskerleje, 
hvor der stadig fiskes fra stranden 
i små både, ligesom det er muligt 
at komme med på de meget 
berømte fisketure til det ”Gule 
Rev”. Her handler det om at fange 
torsk på stang. 
Jeg var på stranden i dag, og var 
heldig at få nogle helt friske 
rødspætter med hjem til mor 
Ruth.s pande. Det fås simpelthen 
ikke bedre. Efter at jeg har revet 
skindet af rødspætterne, står 
Ruth for rengøring og stegning. 
Nu er spørgsmålet om der skal 
drikkes rosevin, rødvin eller en 
kold pilsner til rødspætterne. De 
skal jo svømme igen. Ja måske en 
lille Linie akvavit ovenpå. Den vil 

stå på friske fisk de næste 14 dage 
indtil flere gange. 
Efter ferien forestår der jo et par 
populære arrangementer, nemlig 
Ålegildet fredag den 26. OKT kl. 
1900 og Vinsmagningen onsdag 
den 21. NOV kl. 1700. 
Et par rigtig populære 
arrangementer, der er værd at 
være opmærksomme på, og få 
noteret i kalenderen. 
Der vil selvfølgelig komme 
yderligere om arrangementerne 
med hensyn til tilmelding og pris 
mm. efterfølgende, men bare en 
lille appetitvækker til 
medlemmerne og deres venner. 
Det blev jo vedtaget på sidste 
generalforsamling, at ikke 
medlemmer skulle betale lidt 
mere end normalprisen. Det vil 
formentlig ikke afskrække 
interesserede i at deltage. Jeg tror 
det ikke. 
Lige et lille forsøg på at sparke 
folket i gang, og med ønsket om 
en god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Kurt Andersen,  
Formand 
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 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 
 
Deltagere: 
Kurt Andersen (formand) 
Mogens Nielsen (næstformand) 
Per Jørgensen (kasserer)-  
Brian Kristensen (medlem) 
Kristian Lyager (sekretær) 
Espen Olesen (suppleant) 
 
Fraværende: 
Jens Andersen (suppleant)  
 
Dagsorden: 
1)  Godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde 
2)  Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde 
3)  Nyt fra formanden 
4)  Nyt fra næstformanden 
5)  Nyt fra kassereren 
6)  Nyt fra medlemskartoteket 
7)  Ajourføring af aktivitetstimer 
8)  Eventuelt 
9)  Næste bestyrelsesmøde 
 
 
Ad 1)  
Referat fra bestyrelsesmøde den 
22. maj 2018 blev godkendt af alle 
deltagere.  
 
Ad 2)   

Kurt har lavet en lille rundspørge 
blandt de nærmeste naboer i 
kvarteret for at lodde stemningen 
og se om der er nogle personer 
som vil hjælpe aktivt til i en 
arbejdsgruppe med formål at få 
ændret legepladsen for enden af 
Lunde Alle ud mod Birkedals Allé, 
så den bliver lidt mere 
udfordrende og dermed også kan 
tiltrække de lidt større børn. 
Espen oplyste at han var med til 
at undersøge noget lignende for 
ca. 3 år siden, hvor der 
umiddelbart var opbakning i 
området - det kom dog ikke 
videre dengang. En 
underskriftindsamling til 
Kommunen kunne være en 
løsning. Der arbejdes videre på at 
sprede budskabet og samle 
opbakning.  
 
Mogens orienterede om at han 
har haft fat i kommunen vedr. 
den observerede rotte og 
rottehullet. Brinck har været forbi 
huset, og der er nu sat en 
”giftpølse” ned i det konstaterede 
rottehul. Brinck oplyste at rotter 
sagtens kan være et sted i en 
periode for derefter at forsvinde 
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og så komme igen et halvt år 
efter.  
 
Vedr. problemerne med den 
mangelfulde ventilation i 
beboerhuset har Per kigget efter 
budgetpriser på en loftsløsning 
(step 1) - nogle vifter monteret 
under loftet kan måske laves til 
en materialepris på ca. 4000 kr. 
Per kigger videre på denne 
løsning, herunder om det vil 
kunne laves med fjernbetjening af 
ventilatorerne. Per vil derudover 
prøve at snakke med Henning, en 
bekendt i netværket, som 
arbejder hos Prima-vent. Måske 
han kan lokkes forbi beboerhuset 
til en øl og en snak om mulige 
løsninger. 
Kurt har desuden snakket med 
Mickey omkring samme emne. 
Mickey vil tage en snak med Harry 
Olander, og vender derefter 
tilbage til Kurt med henblik på at 
finde en dato for et 
besigtigelsesmøde. Der arbejdes 
videre med sagen. 
 
Ad 3)  
Poul Svendborg har meddelt at 
han ønsker at overgive 
redaktørposten til en anden. Poul 
tilbyder at fortsætte til og med 

december nummeret, hvis ikke 
der er fundet en ny redaktør 
inden. Bestyrelsen går i 
tænkeboks med henblik på at 
identificere en ny kandidat til 
posten. 
 
Opvaskemaskinen har været i 
stykker. Det er en professionel 
opvaskemaskine som koster ca. 
25.000 fra ny, og Kurt har brugt 
en del kræfter på at få den 
repareret, både ved egen hånd 
samt med hjælp af en 
elinstallatør-fætter som har 
assisteret med at udskifte 
pumpen til en billig pris. 
  
Ad 4)  
Intet at berette. 
 
Ad 5)  
Per informerede om at der i 
skrivende stund står 48.469,20 kr. 
på bufferkontoen, 45.995,07 kr. 
på kontingentkontoen samt 
30.705,36 kr. på betalingskontoen 
– dvs. et samlet indestående på 
125.169,63 kr. 
 
Per har været i kontakt med 
Pernille Sørensen fra Esbjerg 
Kommune vedr. den manglende 
udbetaling af aktivitetstilskud. 
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Pernille svarede at de ikke har 
modtaget regnskabet for hvor 
meget vi har brugt på lys, varme, 
etc., hvilket Per dog havde oplyst 
ikke er korrekt da oplysningerne 
er tilsendt. Men det skal også 
indberettes via det nye 
indberetningssystem, og Pernille 
informerede om at 
indberetningssystemet ikke altid 
helt fungerer. Per checker op. 
  
Per har ændret visse elementer i 
regnskabsudformningen som 
respons på dialogen med 
revisorerne. 
Bestyrelsen står fortsat ved den 
nuværende praksis for håndtering 
af kontantbeløb og overførsel af 
disse til bank (dvs. ingen 
kontantkasse). 
Per forbereder et halvårsregnskab 
til juli for efterfølgende 
præsentation for revisorerne som 
aftalt på mødet i april.  
 
Ad 6)  
Brian har modtaget en opdateret 
liste med status over 
kontingentindbetalinger, og vil 
som tidligere aftalt bruge disse til 
at trække en streg i sandet og 
lave en opdateret medlemsliste, 
hvor de medlemmer/husstande 

som ikke har indbetalt kontingent 
ikke længere vil være registreret 
som medlemmer af Boldesager 
Beboerforening. 
 
Ad 7)  
Aktivitets-log for 2018 blev 
ajourført for maj måned. 
 
Ad 8)   
Poul Svendborg efterlyser at der 
føjes sukkerfri sodavand til 
sortimentet i baren, så disse kan 
købes ved caféaftener og andre 
arrangementer i foreningen. 
Dette ønske vil bestyrelsen 
forsøge at efterkomme. 
 
Der er modtaget svar fra 
TrygFonden på vores ansøgning 
om en hjertestarter. TrygFonden 
donerer 100 hjertestartere om 
året, men får langt over 1000 
ansøgninger, hvorfor de ikke har 
mulighed for at tilgodese alle, der 
har søgt. TrygFonden meddeler, 
at vores ansøgning desværre ikke 
er tilgodeset i denne omgang, 
men at vi er velkomne til at prøve 
at søge igen. Afslaget er taget til 
efterretning af bestyrelsen, og det 
blev diskuteret at de 
hjertestartere der allerede er 
opsat i nærområdet nok kan være 
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en medvirkende årsag til, af vores 
ansøgning ikke gik igennem 
nåleøjet. 
 
Espen ytrede et ønske om at der 
bliver installeret en musikløsning i 
beboerhuset, så der bliver 
mulighed for at høre musik når vi 
anvender beboerhuset - f.eks. når 
folk går og laver mad til café-
aftenerne eller når der udføres 
vedligeholdsarbejde m.v. En 
simpel og holdbar løsning. Dette 
er et emne der også har været 
drøftet tidligere, f.eks. en løsning 
med nogle kuglehøjtalere 
monteret i skinnen i loftet, som 

kan kobles til en pc/tablet via 
Bluetooth. Det blev dog aftalt at 
vente med at gå videre med 
dette, til vi har fået løst nogle af 
de andre planlagte 
husforbedringer som tilslutning af 
varmevekslere på toiletterne og 
ventilation. 
Ad 9) Næste bestyrelsesmøde 
afholdes tirsdag den 7. august 
2018 kl. 17.00 i beboerhuset. 
 
Esbjerg den 19. juni 2018 
 
Kristian Lyager  
Sekretær 
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Oversigt over Boldesager Beboerforenings Cafégrupper 
Gruppe A: 

Annette & Jens 20329264/29386673 

Else Kierstein 30207291 

Pernille & Uno 40562623 

Anja & Kristian 41368967/22189100 
Marianne Lyster 41980557 

Gruppe B: 

Kirsten & Mickey 60728784/29622436 

Annegrethe Winter 21140084 
Jytte & Jørgen 61716632/40144414 

Bitten & Eivind 2243 4911/4095 1200 

Gruppe C: 

Joan & Erling 26759650/31325330 

Solvej & Søren 27121009/26358190 

Lise Hansen 26359246 

Hanne Hansen 21804323 

Nanna & Per 60153216/22131158 

Eli & Bjarne 40735908/30230311 

Gruppe D: 

Gitte & Steen 50911978 

Hanne & Erik 61706884 
Vivi & Jens 22530521/23233012 

Lone & Bent Ove 22574396 

Krista & Brian 20911968/30321756 

Gruppe E: 

Ruth & Kurt 23494295/41589295 

Helle & Mogens 28566730 

Dorte & Esben 23431447/26238262 

Børge Ølgaard 27573202 
Gruppe F: 

Birgit & Erland 40735611/30640689 

Bente Eckert 29622332 

Kirsten & Bent 29248272/30623037 
Ulla & Christoffer 29669775 

Gruppe G: 

Dynja & Poul 29709493/61702618 
Rita & Poul Erik 26409848/40777422 

Lillian & John 20306718/23231650 

Ruth & Bent 30275359/30135359 
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Kontaktpersoner i Boldesager Beboerforening 
Kurt Andersen (formand)            41 58 92 95 Kurtandersen@bbsyd.dk 

Mogens Nielsen (næstfmd.)       28 56 67 30 hemonielsen@youmail.dk 

Per Jørgensen (kasserer) 22 13 11 58 lausten.per@gmail.com 

Kristian Lyager (sekretær) 22 18 91 00            kristian.Lyager@hotmail.com 

Brian Kristensen 
(medlemskartoteket/indmeldelse) 

30 32 17 56 binneblitz@hotmail.com 

Espen W. Olesen (suppl.) 26 23 82 62 spenewo@gmail.com 

Jens Andersen (suppl.)    29 38 66 73   Jcaahana@gmail.com 

 

Grupperne 

Jens Bay   

Vivi Bay 22 53 05 21 Cafégruppen 

Annegrethe Winther 75 13 04 10 Sygruppen 

Dorit Hansen 75 13 66 31 Gymnastikgruppen 

Mickey Howlett 29 62 24 36 Husgruppen 

Søren Jensen 26 35 81 90 Husgruppen 

 

Indkøb til huset 

Mickey           29 62 24 36 Vin 

Jørgen P.  40 14 44 14 Vin 

Kurt         41 58 92 95         Øl, vand og kaffe 

Vivi            22 53 05 21     Rengøringsartikler m.m. 

 

Boldesagernyt 

Poul S. Sørensen kontakt@poulss.dk Redaktør 

Kathrine Powney           kathrinepowney@gmail.com Hjemmesideredaktør 

Mickey Howlett          29 62 24 36 Annoncer 

Ruth Nielsen  75 13 44 68 Omdeling rute 10 

Ruth Munk Andersen 23 49 42 95 Omdeling rute 30 

Kirsten Howlett 60 72 87 84 Omdeling rute 20 og 50 

Lillian Larsen  20 30 67 18 Omdeling rute 40 

 
Udlejning af huset - kun for medlemmer - mandag kl. 16.30—18.00 på:  
                                                40 38 61 01 
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Ovnbagt rabarber  
Flere ville gerne have opskriften 
på de ovnbagte rabarber, der 
fulgte som tilbehør til 
culottestegene ved Café’en den 
14.07.18. Her er den: 
 
Ovnbagte rabarber (tilbehør til 
F.eks. Culottesteg). Opskrift fra 
Coop.dk: 
 
2 stk. Rabarberstængel 
5 stk. Forårsløg 
3 spsk. Honning 
Bages ved 160 gr. I 5 min. Røres 
rundt og bages yderligere i 5 min. 
 

Det er egentlig en simpel opskrift,  
men vi måtte sjusse os frem til 
mængderne, idet HVOR MEGET er 
2 stk. rabarberstængel (er det 
vinrabarber eller 
husmandsrabarber) og HVOR 
STORE er 5 stk forårsløg?? 
Vi brugte 3,5 kg. frosne 
husmandsrabarber og ca. 40 store 
flotte forårsløg. Da rabarberne 
havde været frosne drænede vi 
dem lidt og sigtede lidt 
kartoffelmel hen over blandingen 
og rørte rundt - før honningen 
kom på. 
Da vi havde en STOR portion fik 
de ca. 20 min. ialt ved 180 gr. 
Mange sommerhilsener Birgit

Loppemarked
Der skulle have været 
loppemarked i Boldesager 
Beboerforening lørdag d. 9-6 
2018, men vi aflyste det på 
grund af der var kun 3 der 
havde bestilt stadepladser, vi 
syntes det var for få, vi vil prøve 
igen efter sommeren der vil 
komme mere om det i bladet 
når vi har fundet en dato. 

Jens Bay
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Vi tager på en heldagstur til Ribe 14/07/2018 
Mødested: Jerne Kirke kl. 10:00 vi 
kører med stier til Tjæreborg og 
ad den gamle landevej over 
Darum til Gredstedbro, hvorfra 
der igen er cykelsti helt ind til 
Ribe. 

Kl. 12:00 Vi griller pølser og spiser 
kartoffelsalat på Ribelund 

Kl. 13:00 Vi låser cyklerne og går 
en tur i Ribe, de der har lyst, 

drikker kaffe på Quidens Gaard 
eller kigger bare videre på byen. 
Vi mødes igen ved cyklerne 

Kl. 15:00 hvor vi returnerer til 
Esbjerg. 

Tilmelding: www.supporters.dk 
pris kr. 60 inkl. Færgebillet, 
frokost.

 

http://www.supporters.dk/
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Næste Cafe 
 
Bliver torsdag den 09/08/2018 
hvor hold G laver mad. Sidste 
tilmelding er 02/08/06. Hvis du 
ikke allerede HAR meldt dig til – 

eller ønsker at melde fra kan, 
dette gøres indtil en uge før hos 
en fra madholdet: 
 

Gruppe G: 
Dynja & Poul 29709493/61702618 

Rita & Poul Erik 26409848/40777422 

Lillian & John 20306718/23231650 

Ruth & Bent 30275359/30135359 

 

Tilbud fra Mænds Mødesteder & Supporters Mennesker 
Mødes: 

• Mandeudflugt: Med tog og 
på skinnecykel 25/08/2018 
DKK380,00 DKK100,00 

• Madlavning for mænd 
Boldesager Skole 16:30-
18:30, 03-09-2018 til 10-12-
2018 DKK800,00 

• Madklub for mænd & 
kvinder, Boldesager Skole 
fra 19. september frem til 5. 
december. DKK800,00 

• Bustur til historiecenter 
Dybbøl og Flensborg med 
afgang fra Ved Skoven 41B, 
lørdag den 8. september 
2018 kl. 08:30 med 
hjemkomst ca. 17:30 
DKK850,00 DKK330,00 

 
Tilmelding  
www.supportersmm.dk eller tlf. 
61 70 26 18

I 

http://www.supportersmm.dk/
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Onsdag 1. august

Torsdag 2. august Sidste tilmelding Cafe tlf. 20 30 67 18

Fredag 3. august

Lørdag 4. august Huset udlejet

Søndag 5. august

Mandag 6. august Gymnastikklub

Tirsdag 7. august Sy- og strikkeklub

Onsdag 8. august

Torsdag 9. august Cafe

Fredag 10. august

Lørdag 11. august

Søndag 12. august

Mandag 13. august Gymnastikklub

Tirsdag 14. august Sy- og strikkeklub

Onsdag 15. august

Torsdag 16. august

Fredag 17. august

Lørdag 18. august

Søndag 19. august

Mandag 20. august Gymnastikklub

Tirsdag 21. august Sy- og strikkeklub

Onsdag 22. august

Torsdag 23. august

Fredag 24. august

Lørdag 25. august Huset udlejet

Søndag 26. august

Mandag 27. august Gymnastikklub

Tirsdag 28. august Sy- og strikkeklub

Onsdag 29. august

Torsdag 30. august

Fredag 31. august  
 
SIDSTE FRIST FOR INDLÆG DEN 20. I MÅNEDEN TIL: kontakt@poulss.dk 


