Udlejning
Det er muligt at leje klubhuset til private arrangementer.
Kravet for at kunne leje klubhuset er, at man har bopæl i Adsbøl.

ADSBØL BORGERFORENING
www.adsboel.net

Prisen for et arrangement fredag, lørdag eller søndag er 1.200 kr. og i
øvrige hverdage 600 kr.
Kontakt borgerforeningen for at høre nærmere, eller se mere på
hjemmesiden.

Medlemskab

Det blev besluttet på generalforsamlingen at sætte kontingent til 0kr
Vi håber på jeres støtte ved de forskellige arrangementer.

Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Sekretærer
Kasserer
Øvrig bestyrelse

Mona Johannsen, Østerbakken 21
Jesper Sørensen, Østerbakken 19
Kasper Jepsen, Kobberholmvej 14
Kristine Jepsen, Kobberholm 5
Martin Tambor, Østerbakken 15
Pia Feldstedt, Østerbakken 13
John Gregersen, Birkevej 16
Susanne Nielsen, Sdb. Landevej 84

Informationer:
Mobilnr. 5193 0163
Mail: adsboelborger@gmail.com
Hjemmeside: www.adsboel.net
Facebookside: Adsbøl Borgerforening
Konto nummer: 8060 – 0001753959
Klubhuset ligger på adressen
Kobberholmvej 15.
Tilmeld nyhedsbrev ved at udfylde formularen nederst på siden
www.adsboel.net

Information
2017

Følgende aktiviteter er planlagt for 2017:
Ren By og arbejdsdag

I samarbejde med Menighedsrådet

Lørdag den 2. april kl. 9

Nørkle-klub for voksne damer

Strandrensning

Tirsdage fra 9.30-12.00. Starter den 5. september

Sankt Hans

Kirkekaffe

Torsdag den 23. juni kl. 18
Båltale ved Erik Lauritzen Kl. 20

Datoer annonceres på menighedsrådets hjemmeside.

Ringridning/Sommerfest

Fjernvarme

Fredag den 19. maj kl. 17

Fredag den 8. og lørdag den 9. september

Fastelavn

Søndag den 11. februar 2018 kl. 14

Generalforsamling

Der har været interesse for fjernvarme i Adsbøl. Det kræver dog flere
tilmeldinger før etableringen kan finde sted.
Henvendelser omkring fjernvarme henledes til fjernvarmeselskabet.
Har du interesse i fjernvarme, og ønsker at det kommer til Adsbøl, så
giv gerne besked til fjernvarmeselskabet.
Jesper Sørensen vil også stadig være behjælpelig med spørgsmål
angående fjernvarme. (jesper@nyit.dk)

Torsdag den 8. marts 2018 kl.19

Hobby klub og Dart
Hver mandag kl. 19.00 er der åbent i klubhuset til kreative sysler, dart
og kortspil. Sommer pause fra påske til efterårsferie.

Fodbold for mænd over 15 år
Hver onsdag fra kl. 19.00-20.30 på sportspladsen bag klubhuset.
(Mest for mænd). Starter ca. midt april

Fællesaftener
Når det ser ud til godt vejr, inviterer vi til fællesgrillaftener ved
klubhuset.

Beskrivelserne af alle aktiviteterne slås op på www.adsboel.net og
Facebook. Tilmeld Jer nyhedsbrevet på www.adsboel.net, (nederst på
siden) for at få en mail hver gang der er nye opslag på hjemmesiden.
Øvrige aktiviteter arrangeres efter interesse og behov og annonceres
ligeledes på www.adsboel.net og Facebook.

