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SangVin aften 
Lørdag d.7.4. var Hanne og jeg til 
sangvin aften i Beboerhuset.  
Micky lokkede os af sted, da vi 
ikke havde set det i bladet. Ved 
nærmere eftersyn kunne vi se, at 
det ikke var nævnt.  
 
Vi blev afhentet standsmæssigt af 
Micky og kørt lige til døren. Det 
var da lidt kongeligt. Kirsten var 
allerede i gang med at hjælpe 
med forretten. Det er jo rart at 
starte tidligt, så man kan komme 
hjem i god tid. 
 
Vi var vel ca. 25 omkring fyldte 
borde for at danne sangkor for de 
to musikere Erling og Henrik. 
Erling kom fra Kvaglundsskolen og 
Henrik helt fra Middelfart.  
 
Jeg kunne se, at der blev varmet 
godt op ved baren så stemmerne 
var ”sangklare”. Der blev uddelt 
sangbøger. Den ene fra Sydbank 
med meget små bogstaver så her 
måtte vi synge efter gehør. Efter 
at alle var tanket op startede 
sangen. En blanding af rundesang 
og ønskekoncert. Efter en stille 
indledning og en fælles skål, kom 
forretten på bordet. Der var lavet 

en lille tallerken med alt godt fra 
havet. En fin start.  
 
Nu var der mere power i sangen. 
Det var tydeligt, at gamle danske 
viser og sange om forår var 
populære. Der var et godt 
sammenspil mellem ”koret” og 
musikken. 
 
Inden længe var hovedretten med 
ovnstegt mørbrad klar til 
servering. Superlækkert og saftigt. 
Stor ros til Joan. – Det må vi prøve 
hjemme. Hemmeligheden er 20 
min. i ovnen. 
 
Efter at hovedretten var skyllet 
ned, var der rigtig gang i 
rundesangen. Repertoiret blev 
udvidet med et par 
hjemmelavede hæfter med 
populære sange. Der var lidt 
forvirring med sangnumre og 
sidetallet. Nogle sange var ikke på 
musikernes liste, men så klarede 
de det som forsangere. Der 
dukkede engelske sange op. Flere 
numre blev begrundet med en 
lille historie.  
 
På et tidspunkt blev desserten 
annonceret. Hjemmelavet is med 
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Spangsbjerg flødeboller. God ide. 
Selvom vi var godt forsynet 
dæmpede det ikke sanglysten. 
Stemningen var høj. Vi kom 
gennem alle genrer. Og tiden fløj 
af sted. Der var tid til en fælles 
skål ind imellem til at smøre 
stemmebåndet.   
 
Da klokken var 10 min. i 01 sagde 
Kirsten, at nu varmer vi vand til 
pølser. Jeg havde glemt, at vi 

skulle have hotdog til natmad. 
Men det klarede vi også i fin stil. 
En god afslutning på en super 
aften. Tak til kokke og tak til 
musikken. 
Mon arrangementet kan 
omdøbes til SangVinMad aften ? 
         
Vi kom hjem kl. 02.    
Med venlig hilsen  
Hanne og Harry Olanden.  
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Formandens forårshilsen  
 

Jeg har lige læst vejrmeldingen for 
det nystartede forår. Det bliver et 
forrygende godt forår med mange 
varmegrader. 
Jeg/vi i bestyrelsen har 
forhåbninger om, at vort samvær 
ved diverse arrangementer i 
Boldesager Beboerforenings regi, 
vil forblive i de samme gode 
varmegrader. 
 
Brændstof har vi alle brug for i 
hverdagen. Bestyrelsens 
brændstof hentes ved de dejlige 
arrangementer, der afholdes i 
HUSET. 
 
Det er vigtigt, at bestyrelsen 
møder opbakning i det daglige, 
hvorfor jeg på bestyrelsens vegne 
gerne vil anmode om, at såfremt 
der lurer en eller anden 
utilfredshed, at rette 
henvendelse til formanden eller 
bestyrelsen. Alle henvendelser vil 
blive behandlet på et 
efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Lige for at bekræfte, at 
Boldesager Beboerforening har 

en bestyrelse, der tager 
demokratiet meget alvorlig. 
Bestyrelsen er også meget 
opmærksom på, at de er valgt til 
at klare de opgaver, der foreligger 
i Boldesager Beboerforenings 
regi. 
 
Ha et rigtig godt forår. 
Med venlig hilsen 
 
Kurt Andersen, formanden. 
 
OBS. 
HUSK cafeaften er rykket til den 1. 
torsdag i maj – altså torsdag den 
3. maj. Tilmelding senest den 29. 
april, idet planlægningsmødet er 
sat til mandag den 30. april.
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Caféaften den 12 april 
 

61 forventningsfulde personer var 
mødt op og de blev bestemt ikke 
skuffede. 
Menuen denne aften var: 
Hovedret: Lækre bøffer i 
paprikasauce, små kartofler, 
indbydende spidskålsalat med 
æbler og nødder samt tilhørende 
hvidløgsflutes. 
Dessert: Bagt æbletærte med 

enten cremefraiche eller 
flødeskum. 

 
Stor tak til 
gruppe D for en 
veltillavet menu   
 
Med venlig 
hilsen 
Eivind Birkelev 
+45 4095 1200 
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loppemarked lørdag d.9-6-2018 fra kl. 10 til 14 
Der bliver holdt loppemarked 
lørdag d.9-6-2018 fra kl. 10 til 14. 
Loppemarkedet vil bliveafviklet på 
følgende. Prisen for en stadeplads 
for beboerforenings medlemmer 
vil blive 25 kr. og for ikke 
medlemmer 75 kr. der vil være et 
rundstykke til alle stadeplads 
holdere og kaffe fra 
morgenstunden, senere kan der 

købes en kande kaffe for 10 kr. og 
der vil være hjemmebag og noget 
brød med pålæg til salg og øl og 
sodavand. Stadepladser kan 
bestilles ved mig på mail 
jens.bay@pc.dk eller mobil: 
23233012. 
 
Hilsen Jens Bay  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:jens.bay@pc.dk
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Referat fra generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 
  

Dagsorden:  

 
1) Valg af dirigent, referent og  

stemmeudvalg 
2) Bestyrelsens beretning og  

planer 
3) Fremlæggelse af foreningens 

årsregnskab for 2017 og  
budget for 2018 til godkendelse 

4) Indkomne forslag 
5) Valg af højst 5 og mindst 3  

bestyrelsesmedlemmer samt 
2 suppleanter til bestyrelsen 

6) Valg af 2 revisorer og 1  
revisorsuppleant 

7) Eventuelt 
 
Referat: 
 
Formand Kurt Andersen bød på 
vegne af bestyrelsen velkommen 
til de 45 fremmødte medlemmer, 
og foreslog Erling Jakobsen valgt 
som dirigent.. 
 
Ad 1) 
Erling Jakobsen blev valgt som 
dirigent af forsamlingen, og 
konstaterede som det første at 
generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

Kristian Lyager blev derefter valgt 
som referent, og Ruth Rønn samt 
Gitte Kohave som stemmetællere. 
Erling henstillede til at folk lige 
identificerede sig for forsamlingen 
med deres navn, når de fik ordet 
under debatter m.v. 
 

Ad 2) 
Kurt fremlagde beretningen på 
vegne af bestyrelsen, og startede 
med at konstatere at det 
forgangne år har været et travlt et 
af slagsen, idet en næsten ny 
bestyrelse efter sidste års 
generalforsamling skulle finde 
fodslag i forhold til det arbejde, 
som nu engang er bestyrelsens 
ansvar. Der var ret hurtigt fodslag, 
ja faktisk med det samme, idet 
alle var klar til at trække i 
arbejdstøjet. 
 
Per Jørgensen påtog sig det store 
arbejde, som kassererjobbet er, 
men ville have frie hænder til at 
oprette et forenklet 
regnskabssystem.  Hele den 
øvrige bestyrelse gav Per fuld 
opbakning til at gå i gang med det 
store arbejde, som det har vist sig 
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at være. Der har været en del 
møder, hvor Per har mærket 
opbakningen af fra bestyrelsen. 
Møder afholdt på Per’s private 
bopæl, såkaldte kaffemøder. Det 
har været spændende at følge 
opbygningen og forenklingen af 
regnskabet, som vi i bestyrelsen 
tror, og håber på vil blive 
godkendt af generalforsamlingen. 
Per vil give prøver på det 
forenklede system og præsentere 
regnskabet via projektor. 
 
Den helt store debat i de 
efterhånden nogle år, som Kurt 
har været med i 
bestyrelsesarbejdet, har været 
omkring medlemskartoteket. Et 
uhyggeligt omfangsrigt system. 
Flot, men måske ikke særlig 
brugervenligt. Brian Kristensen 
har påtaget sig at få styr på et, 
ligeledes, forenklet system. Her er 
der også tale om et stort stykke 
arbejde, som er foregået med 
kassereren, som medspiller. Dette 
har afstedkommet en del møder 
Brian og Per imellem. 
Brian Kristensen har udsendt 
materiale med anmodning om 
tilbagesvar med 
medlemsoplysninger, der skal 
bruges i det nye kartotek. Et 

mailsystem, der har gode 
muligheder med hensyn til 
kommunikationen med 
medlemmerne. Kurt opfordrede 
medlemmerne til at sikre 
tilbagemelding af de efterspurgte 
oplysninger. 
 
Bestyrelsen har afholdt møder, 
ca. ét om måneden, der på 
fortrinlig vis er blevet styret med 
hård hånd af sekretær Kristian 
Lyager. Er der spørgsmål, der 
rejser sig, er Kristian over dem, og 
får udfundet de oplysninger, der 
er behov for. Referaterne er i en 
klasse for sig. Simpelthen en rigtig 
god sekretær. 
 
Næstformand Mogens Nielsen er 
personen, der aldrig siger nej til at 
gøre et stykke arbejde. Det være 
sig med renovering mm. samt 
ikke mindst når der er 
arrangementer på dagsordenen. 
 
Der er her simpelthen tale om 4 
personer, der brænder for vores 
beboerforening. 
 
Kurt udtrykte at han som formand 
i den forgangne periode har 
oplevet et samarbejde i en 
bestyrelse, som han ikke tidligere 
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har prøvet noget sted. Kurt har 
været part i bestyrelsesarbejdet i 
en del foreninger, såvel 
aktivitetsforeninger som politiske 
foreninger, men ikke oplevet en 
lignende positiv atmosfære. 
 
Kurt opfordrede forsamlingen til 
at skønne på, at have en 
bestyrelse, som fungerer, og 
fungerer i et samarbejde. Det er 
vigtigt, at alle medlemmerne 
bakker op om foreningen, og de 
valgte medlemmer. Det har ikke 
altid været tilfældet i den 
forløbne periode. Det har ikke alle 
gjort. Uden at komme nærmere 
ind på det. 
 
Vi har i årets løb fået renoveret 
lidt på huset. Vinduerne har fået 
en gang maling. En god maler, 
som Kristian anbefalede. Flot 
arbejde. 
 
Hoveddøren blev endelig 
renoveret af vores fantastiske 
håndværkere, Søren og Jens. Et 
virkelig flot resultat, idet den 
gamle dør blev beklædt med 
plader sat lidt på skrå. 
Efterfølgende har Mickey 
monteret karmen med øskner, 
hvor igennem kan trækkes 

pyntebånd uden brug af søm og 
skruer. Godt praktisk arbejde. 
 
Maleren fik så også lov til at male 
hoveddøren. Der er kun hørt 
positive tilbagemeldinger på 
resultatet. Og vi fik så også lige en 
ny måtte i indgangen. Det var 
prikken over i’et. 
 
Vi har også fået vort fine gulv 
slebet og lakeret 2 gange, idet det 
var tiden til dette. Vi holder øje 
med gulvets tilstand med hensyn 
til, hvornår det er tid igen. Det 
koster at leje ud, og vi skulle jo 
gerne have et flot gulv i rigtig 
mange år endnu. 
 
Det er vigtigt for bestyrelsen at 
rose medlemmernes engagement 
i det daglige, og de forskellige 
gøremål, der gør, at vi hænger 
sammen som forening. 
 
Boldesager Beboerforenings blad 
lever godt under ledelse af 
redaktør Poul Svendborg, der gør 
et rigtig godt stykke arbejde. 
Dejligt at have en 25 års kontrakt 
med Poul. ;o) 
 
Annoncørkaptajn Mickey, med fru 
Kirsten som koordinator for 



BoldesagerNyt maj 2018 

 
Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg - www.boldesagerbeboerforening.dk 

12 
 

udbringningen, og hjælperne på 
de enkelte ruter, Lillian og Ruth, 
sørger for at bladet kommer ud, 
hvor det forhåbentlig læses. 
 
Udlejningen af huset er i gode 
hænder hos Erik med medhjælp 
af Henning og Ruth til 
klargøringen for næste udlejning. 
 
Vore engagementer, vinsmagning, 
sangvineraften og ålegildet har 
fundet en rigtig rille, og kører 
bare derudaf. Dejligt. 
 
Sidst er loppemarkedet 
genopstået, og mon ikke det er 
kommet for blive, for en tid. 
 
Vore gennemgående aktiviteter 
med syning og gymnastik kører 
også som smurt. Der bliver 
nørklet og svedt til den store 
medalje. 
 
Cafeaftenerne med sang og 
klaverspil er den gennemgående 
topscorer, idet vi jo alle er på i 
løbet af året et par gange. 
 
Omkring dette emne, sang og spil, 
opfordrede Kurt medlemmerne til 
at tage initiativ til en 
sangaften/eftermiddag, måske til 

en kop kaffe med brød. Der kunne 
måske derved også tjenes en lille 
skilling. Eller også løber det bare 
rundt. 
 
Der har i løbet af året være 
spørgsmål til udleje af huset. Det 
var en line dance forening, der 
måske ville komme i forlegenhed 
med lokaler. Bestyrelsen har 
drøftet spørgsmålet, og har ikke 
kunnet finde plads i vores 
vedtægter for at drive en forening 
i foreningen. Vi har derfor 
tilbagemeldt denne indstilling, 
ligesom Kurt har orienteret et af 
vores medlemmer om det 
samme. 
 
I og med at formanden i løbet af 
året har orienteret løbende om 
arrangementer, er det valgt ikke 
at uddybe yderligere her, men 
alle spørgsmål blev budt 
velkomne. 
 
Kurt stillede herefter beretningen 
til debat. 
 
Jens Bay stillede et uddybende 
spørgsmål til Kurts beretning 
omkring den afviste line dance 
forening, og ønskede at få 
uddybet hvordan det kan være, at 
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der er andre foreninger der kan få 
lov til at holde arrangementer – 
med henvisning til det planlagte 
2017 nytårsaftensarrangement 
ved Mænds Mødesteder. Kurt 
svarede at der med 
nytårsarrangementet var tale om 
en enkelt forespørgsel på et 
socialt arrangement for socialt 
udstødte, og det var bestyrelsens 
beslutning at sige OK for det som 
en enkeltstående begivenhed. 
Arrangementet blev dog ikke 
gennemført. Det blev taget til 
efterretning at der ikke kan laves 
eller ønskes dannet foreninger i 
foreningen. 
 
Beretningen blev efterfølgende 
godkendt ved håndsoprækning af 
den overvejende majoritet af 
forsamlingen. 
  

Ad 3) 
Per gennemgik i detaljer 
foreningens årsregnskab for 2017, 
sammenholdt med budgettet for 
2017. 
 
Der er for 2017 et negativt 
driftsresultat på 56.772,47 kr., 
hvilket blandt andet skyldes en 
ekstraordinær tilbagebetaling til 
Esbjerg Kommune på 26.975,18, 

for for meget udbetalt tilskud i 
2016, samt f.eks. udgifter til 100 
års jubilæet i august måned 
(11.484 kr.). 
 
Per forklarede desuden det nye 
regnskabssystem, og fremlagde 
budgettet for 2018. 
 
Kopi af revisionsrapport modtaget 
fra foreningens to revisorer blev 
derefter omdelt til forsamlingen 
sammen med bestyrelsens 
skriftlige udtalelse vedrørende 
samme. Kristian Lyager fremlagde 
bestyrelsens udtalelse. 
 
John kommenterede 
efterfølgende flere punkter i 
regnskabet, og Bente Eckert 
fremlagde derefter 
revisionsrapporten, og gentog 
kritikpunkterne i denne – 
herunder at hun stadig afventede 
en afstemning af regnskabet - 
men anbefalede dog regnskabet 
til godkendelse med de givne 
anbefalinger. 
 
Eivind Birkelev fremførte at 
foreningsvedtægterne anfører, at 
regnskabsåret går fra 1. januar til 
31. december, og at bestyrelsen 
derfor ikke bare kan beslutte at 
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bogføre poster fra ét regnskabsår 
i et efterfølgende regnskabsår 
såfremt de først modtages dér. 
Eivind’s pointe var at sådanne 
beløb i sådanne tilfælde bør føres 
som tilgodehavende i det 
pågældende regnskabsår, en 
pointe som også blev fremført af 
John Larsen. Bestyrelsen tog dette 
til efterretning. 
 
Bitten Birkelev spurgte om folk 
der lejer huset ikke betaler 
husleje på forhånd, og Per 
forklarede at folk betaler leje og 
depositum forud til Erik 
(udlejningsansvarlig), men at 
nuværende praksis er at Erik 
afregner med Per ved udgangen 
ef hvert kvartal. 
 
Poul Svendborg henstillede til at 
debatten i forsamlingen forblev 
med fokus på regnskabet og ikke 
bestyrelsen, og henstillede i øvrigt 
til om forsamlingen ikke var ved 
at være ved at punkt hvor 
regnskabet kunne godkendes. 
 
Regnskab og budget blev slutteligt 
sat til afstemning ved 
håndsoprækning, og konkluderet 
godkendt af et overvejende 
flertal.  

 
Ad 4) 
Forslaget fra Hanne Pedersen og 
Jytte Poulsen om at ikke 
medlemmer skal betale 25% mere 
end medlemmer til 
arrangementer i foreningen blev 
diskuteret af forsamlingen. 
Bestyrelsen udtrykte opbakning til 
forslaget, som derefter blev sat til 
afstemning i forsamlingen. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Kurt fremlagde et andet forslag 
der er modtaget fra Kirsten 
Howlett, som foreslår at 
foreningen anskaffer en 
hjertestarter. Kurt orienterede 
om at bestyrelsen har valgt at 
tage aktion på dette forslag ved i 
februar måned at indsende en 
ansøgning til TrygFonden. 
Ansøgningsfrist var 1. marts, og 
svar forventes til juni. Ulla spurgte 
i den anledning om bestyrelsen 
var klar over at der fulgte nogle 
forpligtigelser med at få doneret 
en hjertestarter, og det 
bekræftede bestyrelsen. Der vil 
blive taget endeligt stilling når 
svar er modtaget fra TrygFonden. 
 

Ad 5) 
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Der var genvalg til den siddende 
bestyrelse samt de to 
suppleanter. Bestyrelsen udgøres 
derfor fortsat af Kurt Andersen, 
Mogens Nielsen, Per Jørgensen, 
Brian Kristensen og Kristian 
Lyager, med Espen Olesen og Jens 
Andersen som suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig 
efterfølgende. 
 

Ad 6) 
Bente Eckert gav udtryk for at hun 
ikke ønsker at fungere som 
revisor under den siddende 
bestyrelse 
John Larsen tilkendegav at han 
gerne bliver siddende som 
revisor. 
Lone Bendixen Pedersen 
tilkendegav at hun gerne stiller op 
som revisor. 
Kurt fremførte at Mickey Howlett 
og Harry Olander begge har 
tilkendegivet at de er villige til at 
stille op som revisorer – dog var 
ingen af disse til stede på 
generalforsamlingen, og det blev 
debatteret om det kræver 
fuldmagt ved opstilling af ikke-
tilstedeværende medlemmer. Det 
blev konkluderet at Mickey og 
Harry lovligt kunne opstilles.  
 

Eivind Birkelev tilkendegav at han 
gerne genopstiller som 
revisorsuppleant, og blev straks 
valgt med klapsalver fra 
forsamlingen. 
 
Derefter blev der gennemført en 
skriftlig afstemning for at finde de 
to revisorer. Dette foregik ved at 
alle tilstedeværende fik udleveret 
en stemmeseddel, hvorpå de 
anførte 2 navne. 
Stemmefordelingen blev talt op 
og konkluderet med 7 stemmer til 
Harry, 12 stemmer til Mickey, 25 
stemmer til John og 36 stemmer 
til Lone. 
John Larsen og Lone Bendixen 
Pedersen blev således valgt som 
revisorer, med Eivind Birkelev 
som suppleant. 
 

Ad 7) 
Erling oplyste at det stadig er 
muligt at tilmelde sig til 
sangvineraften, senest 1. april, 
dog meget gerne så hurtigt som 
muligt. 
 
Der blev af bl.a. Poul Svendborg 
givet udtryk for at der med fordel 
kunne være flere oplysninger på 
hjemmesiden omkring udlejning 
af huset, og der blev af flere 
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generelt bemærket, at det er 
vigtigt at det sørges for at 
foreningen har en hjemmeside 
der er opdateret. Bestyrelsen 
tilkendegav at dette vil blive fulgt 
op. 
 
Poul Svendborg henstillede til 
bestyrelsen at man overvejer 
installation af varme på 
toiletterne, da det kan være en 
kold fornøjelse at frekventere 
disse. Kurt kvitterede for 
forslaget, og oplyste at dette vil 
blive behandlet af bestyrelsen. 
 
Kurt opfordrede forsamlingen til 
at tage imod eventuelle nye 
medlemstilmeldinger og 
videregive oplysningerne direkte 
til bestyrelsen, og ikke blot 
henvise til foreningens 

hjemmeside hvor 
tilmeldingsblanketten pt ikke 
fungerer som den burde. 
 
Eivind Birkelev opfordrede 
bestyrelsen til, med henvisning til 
det til kommunen tilbagebetalte 
beløb, at sørge for at få brugt de 
tilskudspenge man får bevilget fra 
kommunen. 
 
Kurt takkede Anne Grethe, Vivi og 
Jytte for al deres praktiske hjælp 
med at forberede 
generalforsamlingen med 
borddækning etc., og takkede 
også Erling for kyndig ledelse af 
generalforsamlingen. Erling kunne 
til slut takke forsamlingen for god 
ro og orden. 
 
Esbjerg den 21. marts 2018

Åbent brev til Bestyrelsen for Boldesager Beboerforening! 
 

Jeg skal allerførst beklage at vi, 
revisorerne ikke havde fået 
tilsendt jeres kommentarer til 
vores revisionsrapport inden 
generalforsamlingen. Så havde vi 

haft mulighed for at komme med 
en relevant kommentar. Den 
kommer så her. 
 
Café-regnskabet stemme IKKE! Og 
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fejlen er som følge af en 
bogføring af et beløb i juni på 
1105 kr – der er ikke bilag på 
dette beløb – desuden er beløbet 
for juni først indbetalt meget 
forsinket 13/2-18. 
Denne fejlpostering medfører at 
der mangler 1005 Kr. i cafe-
regnskabet!!! 
Det har krævet mange timers 
granskning at finde rundt i! Café 
beløbene bør bogføres i den 
måned de er indgået i, ellers får 
revisorerne en urimelig opgave – 
og beløbene bør ikke slåes 
sammen ! April måneds cafebeløb 
er ikke bogført. September står i 
december. 
Her kunne en bilagsnummerering 
være til hjælp!!!! 
 
Når vi har påpeget at vi mener 
der bør tilføjes et løft i 
regnskabet, så mener vi at der 
som en selvfølge bør lavet en 
balance som tjek på at pengene 
passer. Dvs. at banken stemmer 
med overskud/underskud på 
indtægter og udgifter. 
 
Den balance havde jeg lavet med 
et underskud på 5600 til følge, 
men det var fordi der var 

uoverensstemmelse mellem det 
specificerede årsregnskab og det 
uspecificerede årsregnskab. Det 
havde jeg påpeget i min 
revisionsrapport, hvorefter det 
var rettet til generalforsamlingen. 
Så stemte balancen. Det er jo 
sådan set godt nok – men ret 
beset må der ikke rettes i det 
regnskab som revisorerne har 
gennemgået og som fremlægges 
på generalforsamlingen. 
 
Slutteligt vil vi beklage at vi har 
mødt så lidt forståelse fra 
bestyrelsens side, at dette års 
revision har været fyldt med 
adskillige vanskeligheder lige fra 
at få udleveret regnskabet til at få 
overblik over det. 
Vi vil pointere at der er forskel på 
at udarbejde selve regnskabet og 
så revidere det. Revisorerne har 
ikke brug for at se hvordan 
regnskabet teknisk er bygget op, 
vi skal se og vurdere resultatet. 
Men vi havde nok haft brug for at 
vide hvilke principper omkring 
bogføring der var lagt til grund. 
 
Venlig hilsen 
 
Bente og John 
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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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Foredrag: ”En sund sjæl i et sølle skrog”  
 

Foredrag v/Leif Fabricius 
Skovbocentret tirsdag den 17/05-
2018 kl. 14:30 inkl. kaffebord. 
 
Pris kr. 50,- 

Sted: Skovbocentret, Ved Skoven 
41, 6700 Esbjerg 

”En sund sjæl i et sundt legeme”, 
hedder det, og det er selvfølgelig 
idealet, men vi kommer ikke uden 
om at kroppen med alderen 
pålægger os visse begrænsninger. 
Det er selvfølgelig irriterende, 
men et uundgåeligt livsvilkår, hvis 
man ellers er så heldig at blive 
gammel nok. Der findes ingen 
medicin imod det … og dog!! 

Et positivt livssyn og en sund 
humoristisk sans er i hvert fald en 

glimrende modgift, når tidens 
tand gnaver løs, og det er den 
modgift Fabricius forsøger at 
sprøjte ind i sine sagesløse 
tilhørere. Det er vitaminer for 
sjælen. En frisk indsprøjtning i 
den tredje alder. 

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

 Miniferie på Færøerne 12. – 15. august 2018, (Tilmelding 
inden 12. maj)! 

 

DKK4.440,00 Hotel Føroyar er et 4 
stjernet hotel og Færøernes 
bedste! 

http://hotelforoyar.fo/
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Pris pr. person i dobbelt værelse 
inkl. morgenmad og fly fra 
Billund: DKK 4.440,- 
Pris pr. person i enkelt værelse 
inkl. morgenmad og fly fra 
Billund: DKK 5.940,- 

Hertil kommer udflugter og 
transport til og fra lufthavnen. 

Miniferie på Færøerne 12. – 15. 
august 2018 laves i samarbejde 
mellem: Supporters Mennesker 
Mødes, Mænds Mødesteder 
Esbjerg, Ældre Sagen i Esbjerg og 
Atlantic Airways 

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

Mandeudflugt: Med tog og på skinnecykel 25/08/2018 
Pris kr. 100,- inkl. togbilletter og 
leje af skinnecykler. 

Program  
10:00 afgang fra Esbjerg Banegård 
med tog til Nr. Nebel 

• 11:30 Fordeling af 
skinnecykler og derefter 
afgang mod Nymindegab 

• 13:00 Frokostpause ved 
grillhytten 

• 15:00 Ankomst Nymindegab 

• 15:45 retur til Nr. Nebel 

• 17:30 afgang mod Esbjerg 

• 19:00 Tak for en hyggelig 
dag 

Turen på Skinnecyklerne er en flot 
tur gennem Blåbjerg plantage 
med endestation i Nymindegab. 
Nymindegab kan tilbyde besøg på 
det flotte museum kendt for 
hvalen der ligger ved siden af 
bygningen. Campingpladsen kan 
være vært ved et hyggeligt spil 
minigolf. Det er muligt at nyde 
den fantastiske udsigt over 
Ringkøbing Fjord fra kroens 
terrasse, måske med en kop kaffe. 

Turen er kun for mænd og kræver 
medlemskab af Mænds Mødesteder! 

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

http://mm-esbjerg.dk/?page_id=64
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Aktivitets kalender 
Tirsdag 1. maj

Onsdag 2. maj

Torsdag 3. maj

Fredag 4. maj

Lørdag 5. maj

Søndag 6. maj

Mandag 7. maj Gymnastikklub

Tirsdag 8. maj Sy- og strikkeklub

Onsdag 9. maj

Torsdag 10. maj

Fredag 11. maj

Lørdag 12. maj

Søndag 13. maj

Mandag 14. maj Gymnastikklub

Tirsdag 15. maj Sy- og strikkeklub

Onsdag 16. maj

Torsdag 17. maj

Fredag 18. maj

Lørdag 19. maj

Søndag 20. maj

Mandag 21. maj Gymnastikklub

Tirsdag 22. maj Sy- og strikkeklub

Onsdag 23. maj

Torsdag 24. maj

Fredag 25. maj

Lørdag 26. maj

Søndag 27. maj

Mandag 28. maj Gymnastikklub

Tirsdag 29. maj Sy- og strikkeklub

Onsdag 30. maj

Torsdag 31. maj

Huset udlejet

Huset udlejet

Sy- og strikkeklub

Huset udlejet

Cafeaften

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


