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Formandens indspark

Så er Boldesager Beboerforening 

blevet en del af det helt store 

billede, hvis ikke vi har været det 

før. 

På bestyrelsesmødet i aftes blev det 

besluttet at aflyse en af vore dejlige 

cafeaftener. 

Begrundelsen er selfølgelig den 

meget omtalte Corana virus. 

Madholdet kontaktede formanden, 

idet nogle fra madholdet på deres 

arbejdsplads havde oplevet, at der 

ville blive stillet større afstandkrav i 

forbindelse med samvær, frokost 

mm. 

Det var jo nærliggende at ligestille 

vort cafe arrangemnet med 60 

deltagere. 

Bestyrelsen var ikke i tvivl, hvorfor 

arrangementet blev aflyst/udsat, 

idet omhandlede madhold forestår 

førstkommende cafe aften, der 

påny kan afvikles.. 

Ingen ved på nuværende, hvor 

længe -Corona debatten bølger. 

Jeg er sikker på, at hvert enkelt af 

vore medlemmer har sin egen 

mening om Corona debatten. Dyb 

respekt for det, men her og nu blev 

der taget denne beslutning ud fra de 

meget brede tiltag, der er besluttet 

fra øverste sted. Regeringen. 

Personlig ser jeg frem til, at vi er på 

den anden side af  Coranaen, og at 

vi kan finde tilbage i vor dejlige 

rytme i Boldesager Beboerforening. 

Tænk positivt. 

En venlig hilsen 

Kurt Andersen, formand. 
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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2020

Deltagere: 
Kurt Andersen (formand) 
Mogens Nielsen (næstformand) 
Per Jørgensen (kasserer) 
Kristian Lyager (sekretær) 
Alex Jensen (suppleant)  
 
Fraværende: 
Brian Kristensen (medlem) 
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 
afholdt den 18. februar 2020 blev 
godkendt af alle deltagere.  
 
 
 

 
Ad 2)  
I forbindelse med det kommende 
vedligeholdsarbejde af gulvet i 
beboerhuset, som er planlagt til 
at finde sted 16.-17. marts, skal vi 
have flyttet alle borde og stole 
mv. ud i køkkenet, så rummene er 
helt ryddet og klar til 
slibning/lakering. Det blev aftalt 
at bestyrelsen mødes søndag den 
15. marts kl. 14.00 for at gøre 
klar. 
 
 
Ad 3)  
Kurt bød velkommen til Alex, der 
som nyvalgt suppleant deltog i 
bestyrelsesmødet, og ridsede 
herunder rammerne op for 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Den nært forestående caféaften 
den 12. marts blev diskuteret i 
lyset af den seneste Corona-virus 
udvikling, og det blev i samråd 
med café-gruppe D konkluderet 
og besluttet at aflyse denne 
caféaften, da det ikke er værd at 
løbe nogen risiko – 
medlemmernes sikkerhed går 
forud for alt 
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På generalforsamlingen den 4. 
marts blev der givet genvalg til 
alle siddende 
bestyrelsesmedlemmer, og 
bestyrelsen valgte at konstituere 
sig på samme måde som før, dvs. 
med Kurt som formand, Mogens 
som næstformand, Per som 
kasserer, Brian som medlem og 
bestyrer af medlemskartoteket 
samt Kristian som sekretær. 
Jens modtog også genvalg som 
bestyrelsessuppleant, mens Alex 
Jensen blev valgt som ny 
bestyrelsessuppleant efter Espen 
Olesen der ikke ønskede genvalg. 
 
Kurt berettede at vi har fået en 
henvendelse fra organisationen 
’Hold Danmark Rent’ med en en 
invitation til deltagelse i deres 
koncept ”Ren Natur” - et koncept 
der binder kommuner, 
virksomheder og frivillige 
sammen i en bestræbelse på at 
skabe et endnu renere Danmark 
uden affald i naturen. Vi modtog 
en tilsvarende invitation i foråret 
2019, hvor bestyrelsen indsendte 
en ansøgning om en 
affaldsindsamlingsrute i vores 
lokalområde. Sidste år kom vi dog 
ikke i betragtning til en rute, men 

blev skrevet på venteliste. 
Eftersom vi allerede har 
tilkendegivet vores interesse blev 
det derfor besluttet at afvente 
eventuel yderligere henvendelse 
fra ’Hold Danmark Rent’. 
 
Kurt oplyste desuden at vi har 
modtaget indbydelse fra Esbjerg 
Kommune til ”orienteringsmøde 
for folkeoplysende foreninger” 
mandag den 16. marts på Blue 
Water Dokken. Vores eventuelle 
deltagelse blev diskuteret. Vi har 
før deltaget på disse møder, og 
det blev konkluderet at vi denne 
gang ikke ser et behov for 
deltagelse. 
 
 
Ad 4)  
Intet at berette. 
 
 
Ad 5)  
Per informerede om at at der i 
skrivende stund står 131.995,40 
kr. på erhvervskontoen og 
29.726,50 kr. på 
foreningskontoen - dvs. et samlet 
indestående på 161.721,90 kr. 
hvilket stemmer med 
kassekladden. 
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Emnet omkring eventuelle 
negative renter på vores indlån i 
banken blev drøftet (ref. 
spørgsmål fra Eivind Birkelev på 
den netop afholdte 
generalforsamling). Per retter 
henvendelse til banken for at 
checke om dette er aktuelt. Hvis 
svaret fra banken er bekræftende 
må vi se på hvad vi har af 
alternativer. 
 
Spørgsmålet om hvorvidt vi 
betaler ekstra for tømning af 
flaskecontaineren hvis der smides 
andet end glas i containeren blev 
ligeledes drøftet (ref. spørgsmål 
fra Mickey på den netop afholdte 
generalforsamling). Per 
undersøger det med vores 
containerleverandør. Tydeligere 
skiltning direkte på containeren 
samt på opslagstavlen i huset blev 
også diskuteret, og herunder om 
vi skal se på udarbejdelse af en 
informationsfolder som kan 
udleveres til lejere ifm. udlejning 
af huset. Det blev konkluderet at 
Poul Erik skal bringes ind i 
diskussionen. Kurt inviterer Poul 
Erik til at deltage ved næste 
bestyrelsesmøde for at diskutere 
en løsning på dette punkt 
 

Spørgsmålet omkring eventuel 
oprettelse af en kontantkasse 
med byttepenge blev drøftet (ref. 
spørgsmål fra Mickey på den 
netop afholdte 
generalforsamling). Bestyrelsen 
har tidligere taget stilling til en 
kontantkasse, og truffet 
beslutning om at man ikke ønsker 
en kontantkasse. Konklusionen / 
rådet er derfor fortsat at en 
person fra hver café-gruppe (eller 
fra andre arrangementer) må 
sørge for at tage kontanter med 
til byttepenge. 
 
John har informeret Kristian om 
at han fortsat modtager 
foreningens post via e-boks - Per 
tager kontakt til John for at kigge 
nærmere ind i problematikken, og 
retter evt. henvendelse til e-boks 
efterfølgende hvis det måtte vise 
sig nødvendigt 
 
 
Ad 6)  
Intet at berette (afbud fra Brian) 
 
 
Ad 7)  
Aktivitetsloggen for 2020 blev 
ajourført for februar måned. 
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Ad 8)  
Intet at berette. 
 
 
Ad 9)  
Næste bestyrelsesmøde afholdes 
tirsdag den 21. april 2020 kl. 
17.00 i beboerhuset. 
 

 
 
 
 
Esbjerg den 10. marts 2020 
 
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 

Dorthe 30112136 

Marianne & Jens 41980557 

Gruppe B: 

Kirsten & Mickey 60728784/29622436 

Annegrethe Winter 21140084 

Jytte & Jørgen 61716632/40144414 

Harry og Hanne 26803238 

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 

Ingrid & Børge 27573202 

Birgitte 50942886 

Gruppe F: 

Bodil & Andres 27741520/23450776 

Kirsten & Bent 29248272/30623037 

Bente & Jens 29622332/21658116 

Anja og Henrik 75457374 

Bridget 24421331 

Kirsten Bo 40948304 

Birgit  40735611 
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Gruppe G: 

Rita & Poul Erik 26409848/40777422 

Lillian & John 20306718/23231650 

Ruth & Bent 30275359/30135359 
Judith & Freddy 23438028 

 

Næste Café 

For nuværende vides ikke hvornår næste café-aften kan afholdes, men til 

den tid vil det være hold D der laver mad i stedet for den aflyste café-

aften i marts.  

Gruppe D: 

Gitte & Steen 50911978 

Hanne & Erik 61706884 

Vivi & Jens 22530521/23233012 

Lone & Bent Ove 22574396 

Krista & Brian 20911968/30321756 

Betalingsregler for børn:  

Børn betaler 10 kr. fra de fylder 2 år indtil de er konfirmeret, hvorefter de 

betaler voksentakst, dvs. 40 kr. 
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Kontaktpersoner i Boldesager Beboerforening 

Kurt Andersen (formand)  41 58 92 95 kurtafantom@gmail.com 

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 

Alex Jensen (suppl.)   

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 

  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 

Birgitte Lund Hansen  blundh@outlook.dk Redaktør 

Ann-Britt & Jens annbrittlille@hotmail.com Hjemmesideredaktører 

Mickey Howlett  29 62 24 36 Annoncer 

Ruth Nielsen  40 92 03 39 Omdeling rute 10 

Ruth Munk Andersen  23 49 42 95 Omdeling rute 30 

Kirsten Howlett  60 72 87 84 Omdeling rute 20 og 50 

Bent Vang   Omdeling rute 40 

 
Udlejning af huset - kun for medlemmer på: 

lundealle@hotmail.com 
  

mailto:kurtafantom@gmail.com
mailto:annbrittlille@hotmail.com
mailto:lundealle@hotmail.com


BoldesagerNyt 

 
Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 78, 6700 Esbjerg - www.boldesagerbeboerforening.dk 

 14 

Jubilæumshistorier fra glemmebogen 1943-2018. 

12. Kapitel. Færgefart mm. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at færgerne mellem Esbjerg og Fanø var 

og er en livsnerve for Fanø . Da jeg i perioden 1960 til 63 gik i gymnasiet 

på Statsskolen i Svendsgade blev færgen benyttet næsten hver dag. Vi gik 

jo også i skole om lørdagen. Af sted med 7.00 færgen. Ankomst 20 min. 

senere og derefter på cykel til skolen. Vi var altid de første, der mødte op. 

Jeg kom en gang for sent, fordi jeg en mørk morgen faldt på den gamle 

bedding i Nordby og slog hul i bukserne.  Jeg kom så med den næste 

færge. For sent. Så jeg måtte stille med forklaringen i meddelelsesbogen 

til rektor. Mor sagde, at jeg hellere selv måtte skrive. Det gjorde jeg, men 

jeg kunne se, at Ahm tvivlede på forklaringen.  Når vi skulle hjem passede 

det normalt med en færge. Bortset fra 1 dag i ugen, hvor vi måtte vente 

en ekstra time, fordi der skulle sejles olie med færgen. Det kompenserede 

vi for ved at køre til CM centralmagasinet, hvor vi købte en kop kaffe med 

et stk. lagkage for 2,50 kr. Så var vi klar til at terpe franske gloser og 

grammatik eller løse matematikopgaver.  Jeg kan huske, at det var et 

stort problem, hvis ens cykel forsvandt fra skuret ved færgen. Jeg mistede 

flere cykler. Det har sat sig så meget i underbevidstheden, at jeg stadig 

kan drømme om det om natten.  

Men vejret kunne også drille med vind og is. Selvom Esbjerg var 

Danmarks isfrie havn på grund af de skif-tende vandtider og det 

saltholdige havvand, opstod der problemer med færgerne, da de ikke 

havde motorkraft nok. De kunne både sidde fast i isen og drive af sted ud 

i sejlrende mod Grådybet. Det oplevede jeg i gymnasietiden, men så var 

jeg heldig at kunne bo én uge hos min gymnasiekammerat Bjarne 

Bladbjerg. Vi repeterede i øvrigt Oldtidskundskab til eksamen sammen i 

Bjarnes forældres sommerhus i Rindby. ”Old” var det sidste fag før huen, 

men jeg havde problemer med at nå frem til eksamen pg.a. højvande. Det 

fortalte jeg censor. Så begyndte han at udspørge mig om Fanø, da han 
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havde sommerhus der. Det endte med at læreren måtte sige, at nu var 

det nok. Jeg trak en græsk tragedie af Sofokles og gamle vaser. Det gav 

topkarakter og en hue på toppen. 

Midt 60-erne  blev der behov for nye færger med større kapacitet og der 

skulle laves nye færgelejer. Det var firmaet Kjær og Trillingsgaard , der 

skulle udføre dem. Der blev benyttet lokal arbejdskraft. Min far og min 

svoger Villy var begge med i sjakket. Men der skete andre ting i området. 

Det gamle gule posthus forsvandt og blev erstattet af det nye, der ligger 

der endnu . Der blev lavet ny ventesal med kiosk og billetsalg. Når vi 

ventede i den gamle ventesal fik vi spillekortene frem. Det var en kultur, 

der også blev brugt på de gamle færger med borde. Derfor var alle faste 

passagerer gode til whist. Det ophørte først da sejltiden blev reduceret til 

12 min, da der blev gravet en direkte rute i stedet for den gamle i 

Slunden. Men der er også i tidens løb sket ændringer i ejerskabet. P&T 

overgik i 77 til DSB. Senere til Scanlines og Færgen. Og fra januar 2019 

overtager Molslinjen ruten. Den er eftertragtet. Fannikkerne havde 

drømme om at overtage ruten, men det blev aldrig aktuelt. Og en bro er 

også gået i glemmebogen. Dog ikke i min, da jeg i mit eksamensprojekt 

som ingeniør lavede 2 forslag til en bro til Fanø.  

Statsskolen er nu  overtaget af Rybners og senere solgt til Realskolen.  

 

 

Harry Olander 

 

Baggrund for historien for nye læsere. 

Historierne er gengivelse af historier, som er skrevet i dec. 2018  med baggrund i 

Esbjerg havns 150 års jubilæum . Harry har skrevet sin 75 års jubilæum som 

Fanø/Esbjerg- dreng. 
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Foredrag   AFLYST 
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Kalender 

Onsdag 1. april

Torsdag 2. april

Fredag 3. april

Lørdag 4. april

Søndag 5. april

Mandag 6. april

Tirsdag 7. april

Onsdag 8. april

Torsdag 9. april

Fredag 10. april

Lørdag 11. april

Søndag 12. april

Mandag 13. april

Tirsdag 14. april

Onsdag 15. april

Torsdag 16. april

Fredag 17. april

Lørdag 18. april

Søndag 19. april

Mandag 20. april

Tirsdag 21. april

Onsdag 22. april

Torsdag 23. april

Fredag 24. april

Lørdag 25. april

Søndag 26. april

Mandag 27. april

Tirsdag 28. april

Onsdag 29. april

Torsdag 30. april

Gymnastikklub

Sy- og strikkeklub

Sy- og strikkeklub

Gymnastikklub

Sy- og strikkeklub

Gymnastikklub

Sy- og strikkeklub

Gymnastikklub

Sy- og strikkeklub

Gymnastikklub

Foredrag om Boldesager AFLYST

 
SIDSTE FRIST FOR INDLÆG DEN 20. I MÅNEDEN TIL: blundh@outlook.dk 

mailto:blundh@outlook.dk

