Årsbrochure for
Ommel & Omegns
Beboerforening
2019 & 2020
KIRKEVEJEN 8, OMMEL

Hvis du gerne vil være
medlem så kan du indbetale
175,00 kr. på vores konto i Rise Sparekasse
0847- 0000062197
Husk at skrive dit navn & adresse
Så kommer du med på vores
medlemsliste

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbreve på mail. Så gå ind på
www.ommelsamvirke.com
og tilmeld dig nyhedsbrevet i boksen ”Bliv Opdateret”.
På beboerforeningens side vil der komme en fane, hvor vi vil
informere om hvordan det går med vores planer for en tilbygning
og ombygning af beboerhuset samt Æblehaven 😊

NYT i år:
Har du ikke har mail kan du modtage en sms når der er nyt.
Send en sms til Karin på 21289006, hvis du gerne vil tilmeldes
sms – listen. Kan til enhver tid afmeldes igen.

Kontingent
er pr.
husstand
175 kr.
betales
inden 1/72019
Kontingentet
kan indbetales
til en fra
bestyrelsen,
hvis du ikke
har mulighed
for at benytte
netbank...

OSH= Betyder Ommel Samvirkes Hjemmeside 😊
Dato
Måned
30. april

25.
14.

juni
juni
juli
august
september

27.

Uge 40
eller 41
oktober

2.

November

30.

November

Arrangement
Karsten Hermansen fortæller om
den spanske syge som ramte Ærø
Gåtur hver onsdag start ved
beboerhuset kl. 19.00 gåtur ca. 1
time. Uden tilmelding
Pinsemarked ved Ommel Kro
Tur til Halmø
Sommerferie
Fælles cykeltur. Kaffe undervejs.
Fællesspisning:
Stop madspildsbuffet 😊
Foredrag med Tommy Karlsen om
hans tid i Siriuspatruljen
Roelygteoptog start ved
beboerhuset kl. 18.00
Spil dansk m. Karsten Hermansen
I år med spisning
Julemarked

29.
25.
23.

December
Januar
februar

Nytårskur
Torskespisning
Fastelavnsfest for børn

24.

februar

Fastelavnsmandag med besøg af
masker
Generalforsamling, datoen er
endnu ikke fastlagt.

April +
maj+ juni
8.
16.

marts

Annonceres via
OSH +
ugeavisen
OSH +
Facebook
OSH
OSH + seddel
OSH + seddel
OSH + seddel
OSH + ugeavisen
OSH + seddel
OSH + seddel
OSH + seddel
ugeavisen
OSH + seddel
OSH + seddel
OSH + seddel
ugeavisen
OSH + seddel
ugeavisen
OSH + seddel
ugeavisen

+

+
+
+

Her kan du se hvad der sker i Ommel & Omegns Beboerforening
Sedler og annoncer i ugeavisen, sedler i glasskabet på beboerhuset og på
reklamesøjlen i Ommel og Kragnæs. Arrangement omtales i Fyns Amts avis eller
der er en notits under det sker på Ærø eller på vores hjemmeside
www.ommelsamvirke.com derud over lægger vi det op i vores gruppe på Facebook
eller under oplev mit Ærø.
Ret til ændringer af arrangementer forbeholdes.

Hjemmesiden
www.ommelsamvirke.com
Har nu været i gang i to år, vi kan se at der er flere og flere der benytter den og selv får booket
beboerhuset. Der vil altid være nogle rettelser undervejs og det vil der også blive i år.

Æblehaven, Om- & tilbygning
Vi har nu købt de tre grunde i Æblehaven. Flemming og Ommel Maskinstation har ryddet grundene
og har lovet, at de i sommer vil være over jorden så ikke brombærrene får lov til at vokse
uhæmmede igen.
Vi må sige at det at grundene er blevet ryddet giver et meget bedre overblik over hvor meget plads
der er 😊
Vi har valgt at få hjælp udefra til projektet med ansøgninger og kontakt til fonde. I øjeblikket er vi
ved at udarbejde projektet.
Så snart vi har nyt vil vi straks offentliggøre det.
I det sidste halve år har vi modtaget penge fra folkeoplysningsudvalget og Sydbank Fonden til
indkøb af to nye køleskabe. Det er helt fantastisk for nu kan køleskabene være tændt når der er fest,
de gamle larmede så meget, at de måtte slukkes når der var taler m.m..
NYT-NYT-NYT
-

Du kan nu tilmelde dig en sms med korte nyheder og oplysninger, hvis ikke du har mail.
Gåture for alle 1 x i ugen. Vi mødes onsdag kl. 19.00 ved beboerhuset.

-

Motion ved Tove Karlsen - ryg, mave og strækøvelser og socialt samvær. Det er et ønske fra
flere medlemmer om de kan mødes i beboerhuset. Der kommer sedler rundt inden opstart med
dag og tidspunkt.

Praktiske oplysninger i forbindelse med lån af huset + inventar
For at kunne låne huset SKAL man være medlem.
Der er følgende priser ved lån af huset, service & inventar:

1200 kr. for en weekend (inkl. el, vand og renovation).
500 kr. for endags arrangementer f.eks. Børnefødselsdag, undervisning m.m.
1000 kr. i depositum ved ungdomsfester. (v. deltagere under 20 år) Der skal
være 2 voksne/forældre tilstede under hele festen samt ved rengøringen.
Priser ved lån af inventar m.m. til eget hjem. (Alt leveres tilbage i samme stand)
25 kr. pr. bord (vi har 14 borde i alt som er 1,80 m. x 0,80m)
10 kr. pr. stol (vi har 70 stole)
1 kr. pr. servicedel
10 kr. pr. dug afleveres nyvaskede.

Bestyrelsen:
Formand

Kirkevejen 10 B

2348 2271

john@aemv.dk

Krovejen 23

6175 4874

karingrothandersen@gmail.com

Sekretær &
Karin
næstformand Kristensen

Hovedgaden 28

2128 9006

karinogkurt@outlook.dk

Udlån af
huset

Dorete
Landro
Per Helmann

Kirkevejen 12

2421 7478

doretesl@gmail.com

Vesterskovvej 21

4018 1190

familienhelmann@hotmail.com

Preben Skov

Marstalvejen 45

5123 3326

p.skov44@gmail.com

Lone Horne

Tjørnevej 15

4123 0188

lonehorne@live.dk

Lotte
Godskesen
Johan Jonge

Kirkevejen 56

Kasserer

Suppleant
Suppleant

John
Pedersen
Karin Groth
Andersen

Kirkevejen 10B

Vi ses i Ommel & Omegns Beboerforening

