ADSBØL
BORGERFORENING

Praktiske oplysninger
Medlemskab:
Meld dig ind ved at betale det vedlagte girokort.
50,- Pensionister
25,- Pensionist enlig

25,15,-

Adsbøl lotto:
Borgerforeningen afholder hvert år et medlemslotto, hvor man for
kun 60,- pr. år har chancen for at vinde 25,-; 50,- eller 200,- kroner
hver måned.
Lotto indbetalingerne foregår samtidig med kontingent
opkrævningen. Tidligere deltagere vil automatisk få en
opkrævning til det nye år.
Har du ikke et lotto nummer, så har kassereren stadig ledige
numre til den kommende sæson.
Bestyrelsen:
Formand:
Pia Feldstedt
Næstformand:
Britta Kubiak
Sekretær:
Claus Rasmussen
Kasserer:
Nis Iversen
Øvrige Bestyrelses Medlemmer:
Mona Johannsen..............74652284
John Gregersen.............. 74650921
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www.adsboel.net

Årskontingent er som følger:
Husstand
Enlige
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Nyt Nyt Nyt – Adsbøl Borgerforening er kommet på
Facebook…………..

22954566
74652055
40458323
74650625

Ellen Andersen..............74652204

Mail: adsboelborger@gmail.com
Hjemmeside: www.adsboel.net
Facebookside: Adsbøl Borgerforening

Udlejninger
Borgerforeningen grill kan lånes ved henvendelse til:
Claus Rasmussen tlf. 40458323.
Klubhuset ligger på adressen Kobberholmvej 15.

Ønsker I at modtage et Nyhedsbrev fra borgerforeningen – så
send en mail til adsboelborger@gmail.com

En bøn til alle hundeejere

Sankt Hans

Kære hundeejere.

Søndag d. 23. juni fra kl. 19.00 - Bålet tændes kl. 21.00.

Hjælp med at holde alle vores dejlige grønne områder og
sportspladsen fri for hunde høm hømmer – husk posen !

Byens børn mødes ved klubhuset kl. 15.00 og laver heks sammen
med Cathrine Kold Pedersen.
Årets båltaler er Sognepræst Jan Unold.

Legedag/sportsdag
Der vil hen over foråret/sommeren blive arrangeret nogle
lege/sportsdage for børn og barnlige sjæle på sportspladsen ved
klubhuset.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nærmere info.

Fodbold for mænd over 15 år
Hver onsdag fra kl. 19.00-20.30 på sportspladsen bag klubhuset.
(Mest for mænd). Starter onsdag d. 1. maj
Hvis man ikke er medlem af Borgerforeningen, kan man blive det.
Bare mød op !

Strandrensning
Lørdag d. 4. Maj kl. 10.00
Mød op nede ved stranden og vær med til at gøre den klar til
sæsonen. Medbring selv rive/skovl/spade.
Bagefter er Borgerforeningen vært ved en grillpølse.

Der er snobrødsdej til børnene, medbring selv pinde. Pølser og
drikkevarer kan købes.

Ringridning/sommerfest
Lørdag d. 7. september 2013
Særskilt program følger senere, men sæt kryds i kalenderen allerede
nu !

