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Denne gang har vi valgt at skrive om cykelløbet
og ellers vise lidt om SØBO’s renovering af boliger.

Boligforeningen SØBO’s administrationskontor
Sundsmarkvej 14 – 6400 Sønderborg
Telefon: 74 43 05 60

E-mail: info@soebo.dk

Åbningstider på kontoret:
Mandag

9.00 – 14.00

Tirsdag

9.00 – 14.00

Onsdag

9.00 – 14.00

Torsdag

9.00 – 14.00 og 15.00 – 17.00

Fredag

9.00 – 12.00

Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem,
melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside:

www.soebo.dk
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. 4
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 99 10 02

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Damgade 42 5. tv.
6400 Sønderborg
Tlf.: 29 37 93 35

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Birger Persson

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

Fregatten 8 st.
6400 Sønderborg
Tlf.: 20 13 41 46

Hanne Petz

Ole Strøm

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Grundtvigs Allé 5 II th.
6400 Sønderborg
Tlf.: 21 60 86 42

Kløverholm 10
6470 Sydals
Tlf.: 21 61 46 81

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jürgensen

Eva Stelzner

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Så er vi godt i gang med 2022.
Der har netop været afholdt det ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet
for 2021 blev endelig godkendt.
Det går godt i Søbo.
Vi er en sund forening med stigende
tilgang i medlemstal.
På det sidste repræsentantskabsmøde tog
vi afsked med Charlotte Sørensen, som har
været medlem af organisationsbestyrelsen i
mange år.
Charlotte har været med hele vejen siden
fusionen med det tidligere ASBO.
Tak for indsatsen Charlotte. Det har
været en fornøjelse.
På selvsamme møde blev Eva Stelzner,
afdeling 122 valgt ind i organisationsbestyrelsen.
Herfra skal der lyde et velkommen til Eva,
og jeg glæder mig til det fremtidige
samarbejde.
Der har i de senere år været fokus fra
kommunal side på vores ældre boliger både
med hensyn til brandsikkerhed og overdragelse af ikke centernære ældreboliger til
foreningen.
Ligeledes har der fra repræsentantskabet
været et ønske om, at vi lavede
seniorbofællesskaber.
Disse 2 ønsker har vi nu forenet ved at
omdanne 74 ældreboliger til seniorbofællesskaber for folk på 50+ uden
hjemmeboende børn, under forudsætning af
at Sønderborg kommune godkender det.
Vi forventer at kunne åbne for ventelister
i efteråret 2022.
De nuværende beboere kan naturligvis
blive boende!
Sig nærmer tiden sig de årlige
afdelingsmøder, og jeg håber mange af jer

vil møde op i september og sætte jeres
præg på hvad der skal ske i netop jeres
boligområde.
Slutteligt vil jeg sige tak for genvalget.
Tak til organisationsbestyrelsen for et godt
samarbejde i den forløbne periode.
Tak til al personalet ved Søbo.
Og ikke mindst tak til afdelingsbestyrelserne, repræsentantskabsmedlemmerne og
jer beboere.
Alle yder I en stor indsats for at vores
boligforening er rar at være en del af.
Rigtig god sommer!

Annalise Lyngkilde
Formand
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Medarbejdere i Boligforeningen SØBO

Forretningsfører

Hans Peter Hollænder
hph@soebo.dk

Administration/Udlejning

Økonomi – Bogholderi – Husleje - Forbrugsregnskaber

Regnskab - Budget

Bogholderi – Husleje

Ledende Inspektør

Jette Pørksen Kristensen

Anita Conrad Jensen

Jesper Baun Schmidt

jpk@soebo.dk

ac@soebo.dk

Regnskab – Budget

Elke Petersen
ep@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

tak@soebo.dk

lab@soebo.dk

mah@soebo.dk

Tanja
Knudsen

Inspektørafdelingen

Lene
A. Bergmann

Marianne
Halberg

jbs@soebo.dk

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektør

Inspektør

Brian Lybæk
Petersen

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

blp@soebo.dk

kbg@soebo.dk

Grafisk layout: Poul Erik Mikkelsen
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Oversigt over Boligforeningen SØBO’s
ejendomsfunktionærer findes på side 9

Forretningsførers indlæg
Det er økonomisk gået godt
i 2021 som i 2020.
Hovedforeningen kom ud
med et overskud på 275 t.kr.
på grund af aflysninger og lav
aktivitet som følge af corona,
og som følge af stor byggeaktivitet
med
byggesagshonorar herfor, og langt de
fleste afdelinger havde også
overskud.
Det kan medvirke til at holde
huslejerne i ro.
Konsolideringen ”penge på
kontoen” er også ok i de fleste
afdelinger, og der, hvor det
halter lidt, arbejder administrationen sammen med afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen om at løse dette.
Vi kan nu se frem til, at der
som for alle andre boligforeninger i landet bestilt af
Landsbyggefonden foretages
en ”granskning” af vore
henlæggelser i alle afdelinger,
og så må vi se, hvad det
eventuelt kan give anledning til
af revurderinger, når man
efterhånden skal til at regne
med vurderinger af behovet for
vedligehold 30 år frem, der er
lovgivningsmæssigt
bestemt
fremover.
Årsberetningen 2021 fra
bestyrelsen til vores øverste
myndighed
repræsentantskabet er som sædvanligt
genoptrykt her i dette blad, så
alle beboere har mulighed for
at se den.
Den gode økonomi gjorde
det muligt her i foråret 2022 at

få
sat
hovedforeningens
beboerhus på Vesterkobbel lidt
i stand med maling, bedre
teknik til møderne og nyt
køkken.
Administrativt er der i 2021
arbejdet meget med nybygningen og udlejningen af vores
nye afdeling 35 Bülowsvej og
Nordvesthavnsvej, hvor alt er
udlejet og hvor vores nye
beboere flyttede ind fra den
15. november 2021.
Det var vist det helt rigtige
tidspunkt, som vi fik begyndt
på – mange af de nye beboere
har kunnet sælge deres huse
på grund af den store
efterspørgsel herpå, og vi
nåede akkurat lige ikke at blive
ramt af stigende priser eller
kun i mindre omfang.
Vi er også klar til yderligere
nybyggeri og mener, at dette
er nødvendigt, og vi har til
kommunen indsendt 2 ønsker.
En om en lokalplan for
Bülowsvej 6 i 2022/23 og start
på nybyggeri af 20-25 boliger
på denne grund fra 2023/24.
Det vil nok også passe med,
at håndværker- og materialepriser forhåbentligt er faldet til
et naturligt leje på det
tidspunkt igen.
Disse boliger ligger på den
anden side af gaden af
Bülowsvej, og skal være en del
af afd. 35.
Hermed vil transformationen
af det gamle industriområde til
et boligområde være tilendebragt.

Af Hans Peter Hollænder.
Det andet ønske er en større
sag om nybyggeri på Bosager
mellem vores afdeling 25
Frederikparken, Bosagergården
Boinstitutionen Bosager og den
nye bro.
Dette projekt vil i givet fald
være et kombineret alment /
privat projekt med ca. 60
almene boliger og ca. 100
private boliger.
Her foreligger en lokalplan
og det vil derfor være
umiddelbart muligt at bygge
fra start 2023, hvis ellers prisog lønudviklingen muliggør
dette. Området hedder i lokalplanen Christiansparken.
I 2022 er det begrænset
hvad der er gang i af større og
mindre renoveringsprojekter i
foreningen, men vi er ved at
afslutte et større renoveringsprojekt i Tandslet og Lysabild,
som er beskrevet andetsteds i
bladet, og vi kan se, at dette
arbejde har en positiv effekt på
udlejningen de to steder.

Ferielukning !
Administrationen i Sønderborg
holder sommerferie fra
mandag den 18. juli til og med
fredag den 29. juli 2022.
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ORIENTERING
Vagtordning
uden for normal arbejdstid

Elektrikerfirmaet NH Jespersen forestår nu
vagtordningen.
Ved akutte og alvorlige skader skal du
ringe 69 15 70 16 for at få hjælp.
Ved misbrug af ordningen vil de påløbne
omkostninger blive opkrævet via din
husleje.

Forsikringsforhold.
Det er vigtigt, at du
selv sørger for at
tegne
en
familie-/
indboforsikring.
Ved brand eller andet dækker
Boligforeningen SØBO’s forsikringer kun
bygningerne.
Dine egne møbler og indbo skal du selv
sørge for at forsikre.

Renovering i Midthave og Tandsbusk nærmer sig sin afslutning.
Lidt før end beregnet, nærmere betegnet i august 2022, forventes renoveringen af 8 huse
og ombygningen af 2x3 ungdomsboliger til 2 ældre- og handicapvenlige boliger at være
tilendebragt.
Det er gået godt med genhusningen og genudlejningen af de boliger, hvor tidligere
beboere var flyttet.
Arbejdet er udført af Håndværkerne A/S i Tandslet med diverse underentreprenører.

I Midthave er 2 boliger renoveret og i Tandsbusk 6 boliger.
Arbejdet er derfor før færdigt i Midthave i Lysabild end i Tandsbusk i Tandslet.
De 8 boliger har fået bedre tilgængelighed med nyt badeværelse og ny kombineret
bryggers/entre med klinker og gulvarme, samtidig er udenomsarealer gjort tilgængelige.
Tekst: Hans Peter Hollænder
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Foto: Poul Erik Mikkelsen

Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41
jto@soebo.dk

Henning Haakensen
40 15 34 58
hha@soebo.dk

Ebbe Bramman
40 87 53 45
ebb@soebo.dk

Thomas Teichert
40 33 38 26
tht@soebo.dk

Bjarne Petersen
40 92 94 46
bjp@soebo.dk

Christian Nielsen
20 15 56 18
ejdchr@soebo.dk

Kim Bylow Hansen
40 87 53 40
kbh@soebo.dk

Ejendomsfunktionærer
Alle henvendelser vedrørende reparationer skal rettes til ejendomsfunktionæren i din afdeling.

ORIENTERER

Udenfor normal arbejdstid er du velkommen til at sende ejendomsfunktionæren en mail eller udfylde driftforstyrelses formularen på
www.soebo.dk under kontakt.
Ejendomsfunktionærerne kan træffes i tidsrummet mandag til torsdag
kl. 7.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 7.00 til kl. 12.00.

Ejendomsfunktionær

Arbejdsområde:

E-mail:

Telefon:

Ebbe Bramman

Afdeling 1 – 2 – 8 - 12 – 14 og 23

ebb@soebo.dk

40 87 53 45

Kim Bylov Hansen

Afdeling 6 - 16 - 21 – 25 og 26

kbh@soebo.dk

40 87 53 40

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 – 11 og 38

jto@soebo.dk

40 87 53 41

Bjarne Petersen

Afdeling 9 – 19 - 20 – 29 og 35

bjp@soebo.dk

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 - 28 – 32 - 37 og 151

tht@soebo.dk

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afdelinger i Augustenborg, Ketting, Fynshav

hha@soebo.dk

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Høruphav, Sydals, Sæbo

ejdchr@soebo.dk

20 15 56 18

Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
N H Jespersen på vagttelefon nr. 69 15 70 16 – se artikel på side 8.
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Kursus for repræsentantskabsmedlemmer.
Formiddagens sidste punkt var:

Tekst og foto: Erling Jürgensen.
Efter en pause på 2 år var repræsentantskabsmedlemmer fra Nordborg Andelsbolig Forening (NAB)
og Boligforeningen B 42 og Søbo inviteret til kursus
den 29. januar 2022 på Business College Syd i
Sønderborg.

" Forståelse og opbygning af regnskab"
Det var Hans Peter Hollænder fra Søbo der stod for
dette emne.

Dagen startede med morgenkaffe, herefter var der
velkomst og præsentation af kursusudvalget.
Dagens første punkt, var en præsentation af de tre
foreninger, det var formændene der stod for det.

Han forklarede klart og tydelig, hvordan et
regnskab skal opbygges og forstås.
Man kunne tydeligt mærke det var noget han
brændte for.
Søren Weiss fra NAB startede og fortalte om
boligforeningen fra Nordborg, herefter fortalte
Annalise Lyngkilde om Søbo, hvorefter Kaj
Engelhardt sluttede af med at fortælle om B 42.

Herefter kom Jan Eilsø Nielsen - projektleder i
Sonfor ( Sønderborg Forsyning ) hans emne var.
" Evaluering af affaldsplan 2019 "
Han fortalte om, hvad der var sket
godkendelsen og hvad fremtiden vil bringe.
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siden

Efter frokost kom Ebbe Stig Abildgård Rasmussen biolog, fra Sønderborg kommune med emnet
"Biodiversitet - hvad er det? "

Han fortalte blandt andet, at biodiversitet ikke blot
er at lade ukrudt gro.
Det skal planlægges ved at plante forskellige
blomster og planter, så der kan tiltrækkes mange
forskellige insekter som muligt.

Kursus for repræsentantskabsmedlemmer fortsat….
Næste indslag skulle have været om tricktyveri ved
Politikommisær Jan Rasmussen, men han havde
desværre fået corona.

" Opbygning af en boligforening "
Birger kom bredt omkring, hvordan en boligforening
er opbygget og arbejdede.
Dagens sidste emne var:
"Klager- Hvor går jeg hen med min klage "
Anita Fogh Madsen fra B 42 fortalte om det.
Hun fortalte blandt andet, at alle klager skal være
skriftlige og at der skal sættes navn og adresse på
klagen, hvorefter boligforeningen starter med at
kontakte den man klager over.
Kan der ikke findes en løsning, bliver klagen sendt
videre til beboerklagenævnet og virker det ikke kan
den gå videre til boligretten .

Herefter var der evaluering og tak for i dag.
I stedet kom Birger Persson fra Søbo med emnet:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovering af beboerhuset på Vesterkobbel 36a
Beboerhuset på Vesterkobbel 36a er i begyndelsen af 2022 blevet renoveret, og er igen klar til udlejning.

Væggene i køkken, gang og de 2 sale er blevet malet, gulve er blevet slebet og lakeret og der er monteret et
nyt køkken.
Der er også blevet monteret projektor i den store sal og endevæggen kan bruges som lærred.
I løbet af sommeren vil der blive monteret et lydanlæg med teleslynge.
Lokalet er beregnet til max. 48 personer.
Beboerhuset kan kun lejes af bolighavende medlemmer i Boligforeningen Søbo.
Lejeren af lokalet skal være til stede under hele arrangementet.
For yderligere information og bookning, kontakt venligst administrationen på telefon 74 43 05 60 eller mail:
info@soebo.dk
Tekst og foto: Hans Peter Hollænder.
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Studietur for organisationsbestyrelser i NAB og Søbo.
Fortalt af forretningsfører Hans Peter Hollænder

Foto: Erling Jürgensen og Hans Peter Hollænder

Efter 2 års pauser på grund af Corona blev det
sidste fredag og lørdag i april 2022 igen muligt at tage
på en studietur.
På grund af en rund fødselsdag og et guldbryllup var
deltagerantallet lidt lavere end det før har været, men
til gengæld var formanden for 42 Kaj Engelhardt også
inviteret med, og som sædvanlig kørte GF Busser med
start i Nordborg, opsamling i Sønderborg og med
fælles rundstykker i bussen fredag morgen den 29.
april.
Inclusiv chaufføren, som var med på hele turen, var
der 14 af sted.
Første stop på turen var om formiddagen ved
Asmussen Vinduer i Felsted.

I fredede og bevaringsværdier bygninger er der en
del heraf, og der er ikke mange firmaer, der kan det
mere.
Man kan også bestille andre ting lavet i træ, f.eks.
hvis man vil have et stort spisebord skåret ud af en
stor rå mahogniplade.
Deres maskiner er moderne, men små, så de nemt
kan stilles om til specialopgaver.
Det meste træ er certificeret kernetræ fra
Nordsverige, og de har ikke oplevet samme
prisstigninger på dette træ, som andre, da prisen er
rimelig høj i forvejen, og dette kvalitetstræ bruges ikke
i øvrigt i gængse byggerier.
Ellers bruges nordisk eg og tropisk træ.
De har ordrebøgerne fyldt frem til jul, og de
reklamerer ikke – de sælger til dels faste kunder og
dels via mund til mund.
De har blandt andet på det seneste solgt en del til
liebhavervillaer på Sjælland.
Efter en lidt længere køretur med pause og
sandwich undervejs ankom bussen til Vejen, hvor vi
skulle besøge Phønix Tag.
Phønix havde sat 2 medarbejdere af til at vise rundt
og engageret fortælle om deres produkter og historien
bag virksomheden.

Firmaet har eksisteret siden 1945 og har haft
samme CVR nr. hele tiden.
Der er 7 ansatte, heraf 2 elever, og de 2 ejere,
hvoraf den ene stod for rundvisningen og fortællingen.
De 2 elever er max., hvad de må have, men de vil
gerne have elever, fordi det er så specielt, det som de
gør.

De kunne bl.a. fortælle, at det hedder tagpap, men
at der er mange år siden, at der var pap på undersiden
– det bruges ikke mere, der bruges i stedet for et
materiale, der mest minder om en elastisk gummihud
(celluloseruller, der tilsættes bitumen et tyktflydende
restprodukt fra olieproduktion), men det kaldes stadig
tagpap, fordi det altid har heddet sådan, og det hedder
det også på google og andre steder, så det er ikke lige
til at lave om.
Et tagpaptag kan i dag holde 50 år.
Tidligere kunne nogle paptage kun holde i 10 år.

Deres ekspertise er at lave vinduer og reparere
vinduer, f.eks. gamle koblede vinduer.
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Der findes nogle hvide plader, der hedder NOXOUT,
som via solens stråler nedbryder NOX partiker. Det
produkt er max. 25 % dyrere end det ordinære.

Studietur for organisationsbestyrelser fortsat….
Bitumen klinger ikke af bæredygtighed, men
virksomheden arbejder meget med bæredygtighed på
den måde af man har fået forlænget levetiden på
produkterne, og restprodukter fra produktionen kan
indgå i en asfaltvejbelægning og forbedre denne (der
er meget bitumen i asfalt også).
Udenfor fabrikken findes store tanke med bitumen,
og i 3 af dem holdes det ved konstant temperatur på
180 grader.
Produktionen består af en lang proces.
I starten af processen køres på med ruller af
underpap, der varmes op, og så tilsættes materiale
bitumen ad mange gange.
På undersiden tilsættes sand (så det ikke klistrer
sammen senere) og på oversiden en form for
”vitawrap”, som smelter væk ved pålægningen.
I slutningen af processen køles igen ned, og så
skæres det op i passende størrelser ruller, som stables
på paller mv.

Lørdag formiddag gik turen til Risskov ved Århus,
hvor der for det gamle psykiatriske sygehus med
tilhørende arealer er lavet en stor helhedsplan for
blandet byggeri, d.v.s. en blanding af almene boliger,
private ejerboliger og private lejeboliger. Sidstnævnte
meget eget af forskellige pensionskasser.
For rundvisningen stod Michael Green fra
arkitektfirmaet Arkitema og Claus Høgild fra
entreprenørfirmaet KPC. KPC har købt området og dels
solgt fra til forskellige interessenter og dels bygget og
solgt selv fra.
I hele området bliver op til 1.200 boliger samlet set.
Det er en lokal boligforening, som har overtaget
selve det gamle sygehus, som er en fredet bygning.
Ved siden af dette var KPC ved at opføre et byggeri
for Lærernes Pensionskasse, som var holdt i lidt
samme stil, med lignende mursten og tag som det
oprindelige sygehus, men med altaner, elevatorer og
virkelige god udsigt fra mange af boliger ud over
vandet.
Byggeriet mindede på flere måder om lejligheder i
Søbos nye afdeling 35 og det var også planen at det
skulle certificeres til DGNB guld.

Omgivelser var virkelige pæne med en stor fælles
park med bl.a. mange store egetræer, og nede ved
vandet holder den nye letbane, som på kort tid kan
køre en til Århus Centrum.

Tagpapløsninger harmonerer fint med solceller og
grønne tage.
Efter en engageret gennemgang og et lille foredrag
med kaffe og kage var deltagerne vældig positivt
overraskede over, hvor spændende, som det havde
været.
Af konkurrencehensyn måtte der ikke tages billeder
på fabrikken.
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Referat fra foreningens ordinære repræsentantskabsmøde
Mandag, den 9. maj 2022
i Augustenborg Hallerne, 6440 Augustenborg, kl. 17:15-19:45
Tilstede: 51 medlemmer af repræsentantskabets
90 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter
Hollænder, Jesper Baun Schmidt, Jette Pørksen
Kristensen og Lene A. Bergmann
Repræsentantskabsmødet
registrering af fremmødte.

blev

indledt

efter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Erling Jürgensen blev foreslået og valgt.
Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt
og beslutningsdygtigt.
Referent: Lene A. Bergmann
Stemmetællere: Jette Pørksen Kristensen og
Jesper Baun Schmidt

2. Aflæggelse
af
bestyrelsens
beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
Annalise Lyngkilde bød velkommen til alle
repræsentanter – særligt velkommen til de
nye repræsentanter fra vores nye afdeling
35.
I efterår 2021 blev byggeriet på Bülowsvej 9
/ Nordvesthavnsvej 4A + 4B afsluttet.
Vort ønske er også at bygge på Bülowsvej 6.
Ønske er indsendt til kommunen omkring
lokalplan, men afventer lige nu en afklaring
omkring trafikanalyse.
Forventes at kunne komme på kommunens
budgetter for 2023-2025.
I Augustenborg har vi købt resten af den
tidligere Andelskasse på Storegade.
Der er lavet 4 nye lejligheder og nye beboere
er flyttet ind.
Boligforeningen ejer nu hele bygningen.
Kommunen har ønsket, at vi overtager de
ikke centernære ældreboliger, og der har vi
overtaget udlejningen af boligerne på Ærøvej
/ Svinget i en 2-årig forsøgsperiode.
Der har også været dialog omkring
brandsikkerheden i ældreboligerne, og hvad
der er påkrævet i den forbindelse.
Det gælder for alle boligforeninger i
kommunen – ikke kun Søbo.
For enkelte afdelinger har det godt kunnet
lade sig gøre rent økonomisk.
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For boligerne på Dam-Bo, Vøl-Bo og
Hofgården, er der valgt en anden løsning.
Disse 3 ældrebolig afdelinger har gode
fællesfaciliteter, som derfor bliver omdannet
til seniorbofællesskaber med fortrinsret for
beboere over 50 år uden hjemmeboende
børn.
Disse boliger udlejes efter normal venteliste.
Alt
dette
forudsætter
kommunens
godkendelse.
I Søbo er der i øjeblikket ingen ledige boliger
– alt er udlejet.
Ventelisterne ser gode ud.
Placeringen af Dam-Bo og Vøl-Bo er indenfor
den indre ring i Sønderborg og Hofgården
ligger centralt i Augustenborg, så der
forventes ikke problemer i forhold til
udlejningen.
Nuværende beboere vil naturligvis ikke blive
opsagt, men vil kunne blive boende.
Vi får i alt 74 seniorboliger til rådighed.
I foråret har bestyrelsen været på
dirigentkursus.
Kurset blev afholdt sammen med B42 og
NAB.
De resterende pladser kunne tilbydes
afdelingsbestyrelserne.
Bestyrelsen har været på den årlige studietur
sammen med NAB.
Turen gik til Felsted med et besøg på en
tømmervirksomhed,
der
laver
speciel
tilpassede vinduer.
Derefter gik turen til Phønix, hvor der blev
kigget på produktion af bæredygtigt tagpap.
Sidste besøg var i Århus, hvor man har
omdannet det gamle psykiatriske hospital til
boliger.
Hovedbygningen er fredet, og der blev fortalt
om, hvordan man håndterer en renovering af
sådan et byggeri – også med respekt for den
kirkegård, som fandtes på det oprindelige
område.
Boligforeningen Søbo er en sund forening
med stigende tilgang i medlemstal, og uden
besvær med at leje vores boliger ud.
Årets resultat er også tilfredsstillende med et
lille overskud.
Tak til personalet ved Søbo for deres indsats
– tak til bestyrelsen og særlig tak til
Charlotte Sørensen, som nu har valgt at
stoppe i organisationsbestyrelsen. Charlotte
har været med hele vejen fra fusionen med
ASBO, og det har været en fornøjelse at
arbejde sammen – tusind tak til Charlotte.

Referat fra foreningens ordinære repræsentantskabsmøde fortsat….
Boligområdet skal hedde Christiansparken og
skal været
et blandet boligområde,
bestående af almene boliger og private
boliger.
Der skal i alt være 160 boliger, hvor de 60 er
almene boliger og resten er private.
I området skal der etableres regnvandsbassiner og støjdæmpning mod hovedvejen.
Søndag den 3. juli 2022 er der Tour de
France i Sønderborg.
Ruten blev kort gennemgået og kommer
forbi mange af vores afdelinger.
I den forbindelse er der indkøbt nye Søbo
flag, der kan hejses til anledningen.
Ukrainske flygtninge er lige nu placeret i ’den
hvide by’ i Augustenborg.
Hans Peter Hollænder kunne fortælle om et
travlt år i administrationen – der har været
en del ekstra arbejde.
Det har blandt andet betydet lange svar-tider
på råderetsarbejder.
I forhold til personale, så blev vores elev
udlært den 31.07.2021.
Der blev også ansat en ny udlejningsmedarbejder
og
2
nye
ejendomsfunktionærer.
I 2021 blev alle afdelinger rådet til ikke få
lavet så mange renoveringer, både på grund
af priser og levering af materialer.
Det har mange afdelinger lyttet til.
I afdeling 114 er vi næsten i mål med en
større renovering.
8 boliger er blevet bygget om, og
ungdomsboliger
er
blevet
nedlagt.
Ungdomsboligerne er lavet om til 2 3værelses familieboliger.
Renoveringen forventes afsluttet i august –
det er før end forventet.
Boligforeningen
har
stor
fokus
på
bæredygtighed.
Langt de fleste afdelinger har nu fjernvarme,
og mange steder også solceller.
Der har været stor opbakning fra
afdelingerne.

Sønderborg Kommune har ikke kontaktet os,
for at gøre brug af yderligere boliger endnu,
men det kan komme.
Spørgsmål til beretning:
Edith Korsumäki, afdeling 9: Er der brug for
så mange nye boliger?
Til det svarede Hans Peter Hollænder ja.
Jørgen Schmidt, afdeling 8: Der blev nævnt
gennemgang på Dam-Bo vedr. brandsikring.
Røgalarm er monteret i stuen, kan det være
bedre at placere røgalarmen i f.eks.
køkkenet?
Til det svarede Jesper Baun Schmidt, at
røgalarmen er meget følsom. Det er bedst at
placere den i stuen, som også er tæt på
beboerens soveværelse. Han oplyste, at
ekstra røgalarmer kan købes på kontoret.

I forhold til el, så har foreningen en fastpris
aftale.
Indtil sidste sommer var prisen 19 øre pr
kwh – den er nu steget til 39 øre – uden
afgifter. Fastprisaftalen er gældende i 5 år.
Der blev fremvist et par billeder omkring
vores projekt til Bülowsvej 6.
Der arbejdes også på et nyt boligområde ved
Bosager.
Lokalplan forefindes allerede.
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Referat fra foreningens ordinære repræsentantskabsmøde fortsat….
Anne Cathrine Sørensen, afdeling 151:
Hofgården skal laves om til seniorboliger.
Skal de boliger væk fra afdeling 151?
Hans Peter Hollænder: Nej, boligerne er
stadig en del af afdeling 151.

Annalise Lyngkilde orienterede, at det var et
forslag, der skulle stemmes om.
Hun anbefalede repræsentantskabet at
stemme i mod.

1. Endelig godkendelse af årsregnskabet 2021 samt forelæggelse af
budget for 2022

Gennem de senere år, har der kun været 2
sager i boligretten – 1 sag hvor der blev
indgået forlig, den anden vundet.
I forhold til sager i beboerklagenævnet, så er
der ikke mange i forhold til det antal lejemål
vi har.
Viser et generelt billede af tilfredse beboere.

Hans Peter Hollænder
årsregnskabet og budget.

gennemgik

kort

Spørgsmål til årsregnskab/budget:

Administrationen følger love og regler.

Edith Korsumäki, afdeling 9: Undrer sig over
regnskab, da alt ikke har været med i den
fremsendte fil.
Hans Peter Hollænder: Alt har været
fremsendt med indkaldelsen.

Leif Truelsen kommenterede, at det ikke var
et spørgsmål om, hvor mange sager der gik i
retten.
Ifølge Leif Truelsen kender lejerne ikke
lovgivningen, og bliver kørt over af
administrationen.

Leif Truelsen, afdeling 109: Hvem har
bestemt
vedligeholdelsesperioden
skal
forlænges?
Jesper Baun Schmidt: Det fremgår af loven.

Edith Korsumäki, afdeling 9: Helt uenig i
fremlagte påstand.
Der varsles for adgang til boligen – ingen
problemer.

Ingen
yderligere
årsregnskab/budget.
Blev
efterfølgende
håndsoprækning.

spørgsmål
godkendt

til
ved

2. Indkomne forslag
Leif Truelsen, afd. 109 havde fremsendt et
forslag - Leif Truelsen gav selv begrundelsen
for forslaget.

Willy Huber, afdeling 130: Administrationen
gør hvad de kan.
Det kan godt være at håndværkerne ikke
altid overholder aftalerne.
Jørgen Schmidt, afdeling 8: Afdelingen har
modtaget diverse varslinger – oplever ingen
klager i den forbindelse.
Brita Skyborg-Møller, afdeling 32: Hvorfor vil
Leif Truelsen blive ved med at bo hos os, når
han generelt er så utilfreds?
Leif Truelsen, afd. 109: Jeg bor udmærket.
Overkommelig husleje. Loven overholdes
ikke – de tramper rundt.
Forslaget
kom
til
afstemning
ved
håndsoprækning.
1 stemte for forslaget, resten stemte i mod.
Forslag ikke vedtaget.

3. Valg af bestyrelsesformand,
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Formand Annalise Lyngkilde var på valg.
Ingen andre stillede op.
Annalise Lyngkilde modtog genvalg og blev
valgt.
Leif Truelsen mente ikke, at Boligforeningen
Søbo overholdt loven omkring varslinger for
adgang til boligen.
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Bestyrelsesmedlem Erling Jürgensen var på
valg. Ingen andre stillede op.
Erling Jürgensen modtog genvalg og blev
valgt.

Referat fra foreningens ordinære repræsentantskabsmøde fortsat….
Bestyrelsesmedlem Charlotte Sørensen var
på valg, men genopstillede ikke.
Bestyrelsen foreslog Eva Stelzner, afd. 122.
Ingen andre forslag.
Eva Stelzner blev valgt.

Dirigenten skal vide det i god tid, så man har
mulighed for at være forberedt.
Plan for afdelingsmøder bliver sendt ud
sammen med referatet og foreløbig plan er
også trykt her i bladet.

7. Valg af revisor
Annalise Lyngkilde oplyste, at vi i det
forløbne år har haft Sønderjyllands Revision.
Sønderjyllands Revision har godkendt
regnskaberne uden bemærkninger.
Bestyrelsen har været godt tilfreds med
samarbejdet – alle spørgsmål bliver besvaret.
Administrationen
har
også
et
godt
samarbejde med Sønderjyllands Revision.
Sønderjyllands Revision blev valgt.

8. Eventuelt
1. suppleant:
Bestyrelsen foreslog Lars Bo Thorup, afd. 38.
Lars Bo kunne ikke selv være til stede, men
havde sagt skriftligt ja til valg.
Lars Bo Thorup blev valgt.
2. suppleant
Bestyrelsen foreslog Bianca Lass, afd. 38.
Bianca Lass blev valgt.

6. Tidsplan for afvikling af
afdelingsmøderne 2022
Jens Peder Nørgaard fremlagde oversigten
over afdelingsmøderne i 2022.
Han gjorde opmærksom på, at ønsker man
en bestemt dirigent til afdelingsmødet, så
skal afdelingen selv kontakte den ønskede
dirigent, og få lavet en aftale.

Alt kan diskuteres – intet besluttes.
Leif Truelsen, afdeling 109: Hvem skal være
dirigent til afdelingsmøde, når vi ingen
afdelingsbestyrelse har?
Jens
Peder
Nørgaard
oplyste,
at
organisationsbestyrelsen fordeler sig på de
afdelinger, der ingen afdelingsbestyrelse har.
Erling Jürgensen takkede som dirigent for
god ro og orden.
Annalise Lyngkilde sluttede af med tak for valget og
for opbakningen.
Annalise Lyngkilde ønskede tillykke til de nyvalgte og
til de genvalgte og takkede repræsentantskabet for
et godt og konstruktivt møde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markvandring.

Her i forår / forsommer går inspektører og ejendomsfunktionærer sammen med afdelingsbestyrelserne de
forskellige afdelinger igennem for fremtidige vedligeholdelse og eventuelle renoveringer.
Her ses inspektør Karsten Bjerre Gjerlevsen og ejendomsfunktionær Kim Bylov Hansen i afdeling 25, som
ingen afdelingsbestyrelse har valgt for nuværende.
Fotos og tekst: Poul Erik Mikkelsen.
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Årsberetning 2021

Afdeling 151 - Byhusene

Storegade 43 i Augustenborg

Foto: Hans Peter Hollænder

Boligforeningen Søbo
Landspolitisk.
Der blev indgået et bredt boligforlig i 2020
gældende for årene 2021-2026. Aftalen indebærer,
at der frigives op til 30,2 mia. kr, for hele landet i
perioden for 2021-2026. En stor del af midlerne
frigives allerede i 2020 og i 2021.
I den forbindelse var det glædeligt, at et
renoveringsprojekt for vores afdeling 114 Midthave,
Tandsbusk og Mølvang blev muligt efter mange års
planlægning og ”løb på stedet”.
Projektet
indebærer
sammenlægning
af
6
ungdomsboliger til 2 tilgængelige familieboliger og
ombygning af op til 8 øvrige boliger i Midthave og
Tandsbusk til tilgængelighedsboliger.
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Søbo får kun en lille del af de mange millioner
tilbage, som hvert år sendes til Landsbyggefonden,
da det som bidrager mest til projektet er
hovedforeningens dispositionsfond, men det bliver
nu i det mindste muligt med et tiltrængt løft til de 2
boligområder.
Landspolitisk var der i 2018 en del debat om den
såkaldte ”ghettopakke”. Sønderborg Andelsboligforenings afdeling Søgræsvej m.fl. og Nørager er
omfattet heraf.
Vi har en andel af beboere af anden etnisk
herkomst som er en del mindre i forhold til vores
kolleger i Sønderborg Andelsboligforening, og der er
derfor indgået aftale om, at vi sammen med B42
som er den tredje boligforening i Sønderborg by

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
bliver en del af en samlet løsning for boligområdet
Søgræsvej m.fl./Nørager i Sønderborg ved, at vi skal
hjælpe med at genhuse nogle af deres beboere, når
der skal nedrives et vist antal boliger.
Her vil det dog blive nødvendigt at undtage nogle
af vores afdelinger, hvor andelen af beboer af anden
etnisk herkomst er forholdsvis stor i forvejen.

Lokalpolitisk.
På det lokalpolitiske plan har Kontaktudvalget for
boligorganisationerne i kommunen haft det årlige
dialogmøde med tilsynet i Sønderborg kommune den
2. marts 2022.
Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune har
holdt særskilt dialogmøde om vores regnskaber og
indberetning for 2019 og 2020 den 15. december
2021.
Der en tendens til, at folk gerne vil bo i Sønderborg
by, hvilket er i overensstemmelse med den
landsdækkende tendens til, at folk søger mod de
større bycentre.
Vores forening kan derfor spille en vigtig rolle i
forhold til at sikre en afbalanceret vækst af
lejeboliger i Sønderborg by, som kan blive mulig ved
inddragelse
af
hidtidige
erhvervsarealer
til
boligformål – den såkaldte by fortætning, som af
miljø- og infrastrukturmæssige grunde er ønskværdig
og blandt andet beskrevet i kommuneplanen.
Det samme kan i princippet ske i Høruphav og især
Augustenborg, men det vil sandsynligvis være svært
at få noget igennem kommunalt uden for Sønderborg
by.
Som en undtagelse hertil fik vi dog i juni 2020
Byrådets tilladelse til erhvervelse af Storegade 43 i
Augustenborg, hvor vi kan ombygge til 4 ustøttede
familieboliger, hvilket blev muliggjort af, at tidligere
ejer Andelskassen var villig til at gå så langt ned i
pris, at dette projekt blev muligt.
Et projekt der fører ejendommen mere tilbage til sit
oprindelige udtryk og som er med til at understøtte
by strategien for Augustenborg.
August 2013 blev der med kommunal godkendelse
indgået aftale om køb af Bülowsvej 6 på Dybbøl,
tidligere Sønderborg fornikling. Købspris 450.000 kr.
Til gengæld er der afholdt en udgift på ca. 1,8 mio.
kr. til bortskaffelse af de forurenede bygninger,
miljøundersøgelser og forureningsbekæmpelse.
Grunden koster alene ca. 25 t.kr. i årlig
ejendomsskat og ca. 25 t.kr. i årlig forrentning,
hvilket gør, at den kan ligge en del år, før vi behøver
at bygge på den.

Det er umiddelbart hensigten at kunne starte stille
op i 2023, nu hvor vi kan se, at alt er udlejet i vores
50 nybyggede boliger på den anden side af vejen, og
med en lang venteliste.
December 2015 fik vi kommunal godkendelse til at
købe Bülowsvej 9 af Akk Industri, der er flyttet til
Ragebøl, og siden købt af Linak, som var deres
største kunde.
Overtagelse var i september 2016 og købesummen
var 6 mio.kr. og der har været flere millioner i udgift
til nedrivning, lokalplansudarbejdelse, ejendomsskat
med videre.
Skema A er godkendt af Byrådet 18. december
2018, skema B er godkendt administrativt 14. april
2020, og byggestart var 2. juni 2020.
Tidsplanen holdt og indflytning i de 50 boliger var
15. november 2021.

Samarbejdet med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune.
Samarbejdet med vores kolleger har også i 2021
fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4
årlige fællesmøder.
Der samarbejdes med NAB – Nordborg Andelsboligforening omkring den fælles opnotering,
hvorefter man kan bruge sin anciennitet i en forening
i den anden også.
Det fungerer fint med den fælles hjemmeside
Syddanskbolig.dk.
Normalt tager de 2 organisationsbestyrelser for
NAB og Søbo og deres forretningsførere også på en
fælles studietur i april, men det blev aflyst på grund
af corona i såvel 2020 som 2021.
Med NAB og B42 arrangeres endvidere en gang
årligt i januar fælles kursus for afdelingsbestyrelserne
og i november måned et erfaringsudvekslingsmøde
mellem organisationsbestyrelser med aktuelle emner
på dagsordenen.
I 2021 blev det på grund af corona desværre kun
muligt at afholde erfaringsudvekslingsmødet i
november, men i januar 2022 var der fælles kursus
igen.
Fra 2021 er indledt et samarbejde med Studiebolig
Syd (tidl. Kollegiernes Kontor) omkring udlejning af
vores ungdomsboliger i Augustenborg og Ketting,
som de fremtidigt vil stå for.
Et lovende samarbejde, da Studiebolig Syd har en
bedre kontakt til den unge målgruppe, end vi har
med det begrænsede antal ungdomsboliger, som vi
har.
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Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Sønderborg Varme.
Sønderborg Varme dækker byens varmebehov
med flis og varme fra det geotermiske system,
affaldsforbrænding, solvarme og i sidste ende med
naturgas, som dog udfases mere og mere.
Sønderborg Fjernvarme har afholdt ordinær
generalforsamling i 2021.
Alle vores boliger i Sønderborg og Høruphav er
tilsluttet Sønderborg Varme.
Sønderborg Varme er blandt de billigste i
Danmark.
Erling Jürgensen fra organisationsbestyrelsen er af
lejerne i Sønderborg valgt ind i bestyrelsen for
Sønderborg Varme.
Augustenborg Fjernvarme dækkede Augustenborgs varmebehov med naturgas.
I 2021 blev Augustenborg slot også tilsluttet.
Efter års samarbejde med Sønderborg Fjernvarme
på det administrative område, er en fusion besluttet
og gennemført.
Dette forventes på sigt at bevirke lavere priser i
Augustenborg, og vil være bedre for såvel miljøet
som forsyningssikkerheden.
Generelt vedr. fjernvarme:
Fjernvarmen er den billigste og mest miljørigtige
opvarmningsform for alle vores boliger.
Fjernvarmen får mange nye tilslutninger i disse år
fra såvel nybyggeri som konverteringer fra naturgas.
Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan
for kommunen, der vil fremme udbredelsen af
fjernvarme og varmepumper, hvor fjernvarme ikke er
muligt.
Ligesom tidligere år vil vi opfordre vores beboere
til at møde op til generalforsamlingerne i Sønderborg
Varme.

Norlys tidl. Eniig, tidl. SE, tidl. Syd
Energi.
Norlys leverer ikke kun strøm, men også
fiberbredbånd med internet, telefoni og TV gennem
datterselskabet Stofa.
Organisationsbestyrelsen har besluttet og indgået
aftale med Norlys om, at det skal være muligt at
forsyne de sidste af vores boliger med fiber – der
hvor det ikke allerede er inde i forvejen.

20

Norlys er et forbrugerejet andelsselskab, der ejes
af kunderne og hermed af alle, der har en
selvstændig måler.
Selskabets
øverste
myndighed
er
repræsentantskabet som vælges blandt forbrugerne.
Søbo har på grund af travlhed valgt ikke at stille
en kandidat til repræsentantskabet i den 4 årige
valgperiode, hvor der var valg november 2018.
Stofa leverer gennem DOA – Den Overordnede
Antenneforening, TV til alle de beboere, der ønsker
dette via coaxkabler i Sønderborg by.

Sønderborg Forsyning A/S
Sønderborg Forsyning – Sonfor - er ejet 100 % af
Sønderborg Kommune og leverer vand og afhenter
dagrenovationen.
For at holde priserne er det vigtigt, at alle
sorterer deres affald korrekt.
Flere afdelinger er begyndt at sortere farligt affald
særskilt fra i særlige beholdere.
Nedgravede affaldsbeholdere vinder mere og
mere frem.
Det er ikke billigere, men begrænser lugtgener og
giver færre fejlsorteringer.
Priserne på vand er høje og vi kan derfor kun
opfordre alle - også der hvor huslejen er inklusiv
vand, til at spare mest muligt herpå.

Beboerklagenævnet/Boligretten.
Sønderborg områdets beboerklagenævn har i
2021 truffet afgørelser i en række sager hvor
foreningen var involveret i:
2 sager omhandlede husorden.
1 lejeaftale blev gjort betinget i 1 år,
og i en anden sag blev der ikke
foretaget yderligere, fordi den, der
klagede over en anden, ikke mødte
op.
1 sag vedr. klage over vedligehold af
en udestue - beboeren fik ikke
medhold.
2 indsigelser mod flytteregnskab.
1 sag, hvor fraflytter fik delvist
medhold og 1 sag, hvor fraflytter ikke
fik medhold.
Der har ikke været sager i Boligretten i
2021.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
SØBO NYT.

Og meget andet, især praktiske oplysninger – gem
derfor bladet indtil det nye er kommet.

Bladet udkommer i juni og i december.
Organisationsbestyrelsen
udgive
et
beboerblad
hjemmesiden.

har
og

I 2021 er beboerne bl.a.
nærmere om følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

valgt fortsat at
samtidig
styrke
blevet

orienteret

Formanden har ordet
Forretningsførers indlæg
Vagtordning
Forsikringsforhold
Personalenyt
Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
14. juni 2021
Til lykke til fjernvarmeforbrugerne i
Sønderborg og Augustenborg
Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og
4B
Årsberetning 2020
Over/underskud i afdelingerne
Tidsplan for ordinære afdelingsmøder i
september.
Forslagsskabelon til afdelingsmøder
Renovering i afdelingerne, vinterbekæmpelse
i afdeling 15 – Hjortevej/Statsionsvej, Nye
altaner på Louisegade i Augustenborg –
afdeling 102, Ombygning af Parkgade 10 –
afdeling 151, Nyt tag og solceller på Udsigten
-afdeling 21
Uddrag af Hans Peter Hollænders interview i
Boligen
Mågeregulering
Beboerdemokrati i Boligforeningen Søbo
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15. november 2021
BL konference – Den bæredygtige boligorganisation / God almen ledelse
Konstituering i Organisationsbestyrelsen
Efterårets mange afdelingsmøder
Huslejer fra 2021 til 2022
Evaluering af afdelingsmøderne
Afdelingernes vedligeholdelsesarbejder
Introduktionsmøde
for
nye
afdelingsbestyrelsesmedlemmer 2021
Fra Søbos mange afdelinger: Nye trapper i
afd. 29 Fregatten, Jagten og Galeasen, ny
asfalt på Lavbrinkevej, afd. 23, Norlys lægger
fiber ind i afd. 15 Hjortevej/Stationsvej,
Fælles energi og klimamål blev fejret på Kær
Vestermark.
Brandsikker Jul
Ordinært repræsentantskabsmøde i DOA og
nyhedsbrev DOA
Billeder fra den
nye Lillehavssti i
Augustenborg

Bladet husstandsomdeles til alle lejere og kan også
ses på hjemmesiden.
www.soebo.dk
Administrationen har forsøgt
opmærksom på nyhedssiden.

at

være

mere

Der er plantegninger af næsten alle lejligheder på
nettet.
Afdelingernes energimærkning er ligeledes lagt på
hjemmesiden.
Hjemmesiden vurderes at være et godt redskab til
at formidle relevant information og til at tiltrække
evt. nye beboere.
Bidrag og forslag til hjemmesiden modtages gerne.

Boligforeningen SØBO.
Hovedforeningen.
Boligforeningens driftsregnskab blev afsluttet med
et overskud på 275 t. kr.
Overskuddet lægges på arbejdskapitalen, som er
vores frie midler.
Regnskabet bliver gennemgået på det ordinære
repræsentantskabsmøde og er optrykt på side 26 her
i bladet.

Målopfyldelse
målsætninger.

–

arbejdet

med

Boligforeningens
organisationsbestyrelse
har
arbejdet en del med målsætningerne i foreningen.
De kan ses på foreningens hjemmeside, og ligger
blandt andet til grund for dialogen med Sønderborg
Kommune og andre boligforeninger.
Bestyrelsen følger løbende op, og bestyrelsen
holder møde stort set hver måned for at følge op på
udlejningen, de iværksatte arbejder i afdelingerne,
økonomien og vores nybyggeriopgaver.
Specielt
for
sidstnævnte
går
foreningens
byggeudvalg ind og arbejder særskilt med disse
sammen med administrationen og vores rådgivere.
Organisationsbestyrelsen har i deres
arbejdet en del med at skabe de
rammer for en stærk økonomi
Boligforeningen Søbo skal være
arbejdsplads.

målsætninger
overordnede
og for at
en attraktiv
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Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Opnotering/Medlemskab.
Der har siden 2010 ikke været obligatorisk
medlemskab af boligforeningen. Muligheden for at få
en attraktiv bolig med en lavere anciennitet end
normalt i vores nye afdeling 35 gav mange nye
opnoterede i 2020.
Den fælles opnotering med NAB har ens gebyrer.
Der opkræves årligt gebyr på kr. 100 for bevarelse
af anciennitet og ventelistegebyr på 200 kr.
opkræves en gang årligt hos de boligsøgende.
Det årlige ”medlemskontingent” på 100 kr. er en
god forsikring mod ”husvildhed”, idet en god
anciennitet er en forudsætning for at kunne få en
bolig med kort varsel og/eller få lige den bolig, som
man helst vil have.

Afdelingernes driftsresultat.
17 afdelinger havde underskud på driften.
Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 1 t.kr. til
398 t. kr. med et samlet underskud på 832 t.kr.
23 afdelinger havde overskud på driften.

Afdeling 1: Nye entrédøre, cykelskure, lys opgange
og kældre
Afdeling 9: Fornyelse af kloakker
Afdeling 10: Nye skydeskabe
Afdeling 11: Udskiftning af kældredøre
Afdeling 12: Nyt tag, solceller med batterier (mest
udført i 2020)
Afdeling 16: Etablering af gæsteværelse i tidl.
affaldsrum
Afdeling 21: Nyt tag på vestsiden og solceller med
batterier
Afdeling 23: Totalrenovering af enkelte huse og
omfugning af gavle
Afdeling 25: Udskiftning af gelænder på altan
Afdeling 29: Nye udendørs trapper
Afdeling 37: Nyt affaldssystem
Afdeling 107: Udskiftning af lampehoveder
Afdeling 108: Udskiftning
ventilationsanlæg

af

terrassedøre

og

Overskuddene varierer fra 2 t.kr. til 219 t.kr. med
et samlet overskud 1.821 t.kr.

Afdeling 114: Ombygning af ungdomsboliger og
tilgængelighed

Det største underskud på 397 t.kr. i afd. 38 skyldes
opkrævning af vandtilslutningsbidrag fra Sonfor trods
det, at de ikke havde udført noget arbejde
overhovedet i forbindelse med overgangen fra
kollegie i 2019.

Afdeling 119: Maling af vinduer i den fredede del.

De enkelte afdelingers overskud eller underskud
kan ses her i bladet på side 27.

Afdeling 151: Totalrenovering af enkelthus på
Parkgade, ombygning af tidl. Andelskasse til 4
lejligheder

Konsolideringen har været negativ i enkelte
afdelinger, når der ud over over/underskud også
tages hensyn til henlæggelser og anvendt heraf.
Det dækker i flere afdelinger over, at der er
gennemført
større
vedligeholdelse
og
moderniseringsarbejder.
Der er derfor blot tale om, at de naturlige udsving i
omkostningerne over tid har gjort, at der i disse
afdelinger har været et midlertidigt fald i de
opsparede midler.

Større vedligeholdelses og
moderniseringsarbejder udført i 2021.
Der er udført mange arbejder, her kan bl.a. nævnes:
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Afdeling 124: Ændring af fjernvarmeanlæg
Afdeling 131: Renovationsafskærmninger og maling
udhuse

Flytninger.
Det samlede antal af flytninger i 2021 var 234 mod
219 i 2020 og 200 i 2019.
En samlet fraflytningsprocent på ca.13,1 % (12,6
% i 2020 og 11,5 % i 2019) dækker over store
forskelle afdelingerne i mellem lige fra ingen
fraflytning i en afdeling til en fraflytningsprocent på
44 % i afdeling 37.
Den andel i afdeling 37 forventes at falde, da
organisationsbestyrelsen har besluttet at overlade
udlejningen af nogle af de mindre boliger til
Studiebolig Syd.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Opgørelse over fraflytningsprocenter og antallet af flytninger i afdelingerne for årene 2018 – 2021:

Afd.
nr.
1
2
3
6
8
9
10
11
12
14
15
16
19
20
21
23
25
26
28
29
32
35
37
38
102
106
107
108
109
110
114
119
122
124
125
128
130
131
151

Boliger Fraflytning
Adresse
Søndre Landevej
Søndre Landevej
Friheds Allé
Helgolandsgade, Arnkilgade
Tandsbjerg, Ørstedsgade
Ringgade
Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Alle
Borgmester Andersens Vej
Grundtvigs Alle
Skovkrogen
Hjortevej, Stationsvej
Vesterkobbel
Kirkegade, Sankt Jørgens Bjerg
Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A, ældreboliger
Udsigten
Lavbrinkevej
Frederikparken
Frederikparken
Vøl-Bo, ældreboliger
Fregatten, Jagten, Galeasen
Damgade
Bülowsvej og Nordvesthavnsvej fra 2021
Augustenborg Landevej, 11 fra 2018
Borgmester Andersens Vej, fra 2019
Louisegade
Kløvermarken
Tjørnebakken
Kavsløkke
Æblehegnet
Højbo, Bakkebo
Mølvang, Midthave, Tandsbusk
Tinggården
Kløverholm, Kløverlykke
Askerøj, ældreboliger
Louisegade, bofællesskab
Svinget, Ærøvej
Fredsskovvej, Ringridervænget
Kløverlykke
Byhusene
I alt

i alt

% i 2021

2018

2019

2020

2021

54
33
87
17
33
64
60
88
72
20
56
58
17
62
58
36
57
60
27
61
65
50
36
28
64
32
22
49
48
34
36
19
81
24
8
24
32
24
88
1.784

6%
6%
13 %
24 %
6%
13 %
8%
14 %
15 %
5%
11 %
5%
18 %
21 %
9%
6%
16 %
15 %
19 %
13 %
3%
2%
44 %
18 %
24 %
16 %
10 %
14 %
2%
8%
36 %
21 %
9%
29 %
0%
13 %
9%
4%
20 %

6
4
8
1
5
5
6
4
11
1
3
2
2
7
4
2
4
10
8
7
3

7
4
9
1
4
12
12
9
8
1
3
3
2
13
6
1
5
12
4
4
11

6
2
14
0
2
6
10
6
11
1
7
6
2
11
10
3
5
11
6
2
7

19
1
3
6
4
5
9
7
7
10
1
2
2
1
7
198

5
0
17
4
3
4
5
6
8
3
4
3
0
2
2
2
11
200

12
3
18
3
1
4
3
3
8
6
3
7
0
3
2
1
14
219

3
2
11
4
2
8
5
12
11
1
6
3
3
13
5
2
9
9
5
8
2
1
16
5
15
5
2
7
1
3
13
4
7
7
0
3
3
1
18
234
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Udlejningssituationen.
I Sønderborg kommune var der med udgangen af
året 2021 101 ledige boliger, svarende til 1,07 %
ledige boliger mod 57 året før.
Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger
og disse boliger er dels beliggende på Nordals og
dels i Sønderborg Andelsboligforenings etagebeton-byggerier med mange af anden etnisk herkomst.
I tallene indgår dog også 9 ledige boliger i
forbindelse med vores ombygning i Tandslet og
Lysabild – de er ikke reelt ledige - men under
ombygning og kan derfor ikke bebos i den tid.
Der er stigende efterspørgsel efter boliger i
Sønderborg by.
Udlejningsafdelingen oplyser i lighed med tidligere
år, at der er stor spredning i ventelisterne til vores
boliger.
Der er generelt en større søgning og efterspørgsel
til
boliger
som
rækkehuse
samt
tæt/lav
bebyggelserne end til etagebebyggelserne.
Vort nyere etagebyggeri på Damgade og
Nordvesthavnsvej har dog også stor søgning.
I årets løb har der været enkelte lejetab i en del af
vores afdelinger, i ældreboligafdelinger kun med
forbrugsafgifter, idet kommunen dækker huslejetabet, fordi de visiterer til boligerne.
Enkelte boliger er tildelt udenom ventelisterne.
2017

2018

2019

2020

2021

Pendler

9

1

6

6

4

Brandmænd

4

2

1

1

1

”Over
bordet”

16

12

5

1

1

Kommunalt
anvist

1

0

0

0

0

Boligbytte

0

0

0

1

0

Boliger ryger først ”over bordet”, når ventelisterne
er tømt for ansøgere.
Der har kun været en enkelt i 2021 heraf og det
var til Tinggården i Ketting.

Medlemstilgang / nye opnoterede
År

2017

2018

2019

2020

2021

Antal

989

1.139

1.011

1.031

1.043
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Det går godt med at få nye opnoterede, men
mange gør det alene som en slags ”forsikring”,
hvilket gavner foreningens indtægter qva det årlige
gebyr på 100 kr.
Fra 2017 vi tæller opnoterede i Syddanskbolig.
Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes til dels stor
interesse for at få en familiebolig af de nye på
Borgmester Andersens Vej og Augustenborg
Landevej.
I 2019 kom et mindre fald i antal opnoterede som
følge af, at GAB udtrådte af samarbejdet ultimo
2018, det har dog haft positiv effekt på indtægterne,
da vi ikke har skullet dele disse forholdsmæssigt med
GAB mere.
I 2020 og 2021 er interessen for at melde sig ind i
høj grad også affødt af et ønske om at få en bolig i
vores nye afdeling 35.

Dispositionsfonden.
Der har i 2021 været følgende uddelinger fra
dispositionsfonden på i alt kr. der fordeles således:
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

521.908 mod negativ forrentning i afdelinger
241.229 til uerholdelige fraflyttere
248.647 til konstaterede lejetab i afdelinger
185.000 til vinduer i afd. 119 Tinggården
500.000 i tilskud til ombygningen af
Storegade 43 i afdeling 151.

Dispositionsfonden udgør kr. 18.555 (i 2020:18.050)
pr. lejemåls enhed.
Den lovpligtige minimumshenlæggelse er på kr.
5.774.
Dispositionsfonden har været ”på arbejde” og
investeret i fremtiden med de forbrugte og
disponerede midler i 2021.
Beløbet pr. lejemål overstiger stadig den lovpligtige
minimumshenlæggelse og dispositionsfonden er
vokset i 2021.
Organisationsbestyrelsen
anbefalede
og
repræsentantskabet
besluttede
i
2012,
at
afdelingerne ikke mere skulle indbetale til
dispositionsfonden fra 2013.
Nybyggeriet af afdeling 35 er sandsynligvis den
enkeltbegivenhed, som har størst betydning for
foreningen i disse år. Etageboligerne har alle terrasse
eller altan, en del boliger med udsigt over Alssund,
med depotrum i kælderen og med bæredygtighed for
øje med en DGNB certificering forhåbentligt til guld.
Der er kort afstand til universitetet, byen, Dybbøl
Skole, Skansen og tilkørsel til motorvejen.
Der er yderligere investeret ca. 2,6 mio.kr. i
Bülowsvej 6. Vi håber på en lokalplan og
efterfølgende byggeri af ca. 20 boliger, som vil blive
en fremtidig del af afdeling 35 også.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Organisationsbestyrelsens sammensætning.
I hele 2021 var følgende indvalgt i organisationsbestyrelsen:
Formand
Annalise Lyngkilde
Næstformand
Birger Persson
Bestyrelsesmedlemmer
Jens Peder Nørgaard
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Charlotte Sørensen
Ole Strøm
Augustenborg, den 9. maj 2022
Formand Annalise Lyngkilde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstituering i Organisationsbestyrelsen.
( Sidste års beslutning anført i kursiv )
a. Næstformand. Birger Persson
b.

c.

i.

Beslutning: Genvalg.
Byggeudvalg. Annalise Lyngkilde, Birger

Persson, Erling Jürgensen og Jens Peder
Nørgaard.
Beslutning: Genvalg.
Kredsdelegerede i 8. Kreds.
Boligforeningen Søbo har 8 pladser.

Organisationsbestyrelsen udpeger selv.

j.

Beslutning: Genvalg.
Organisationsbestyrelsens
beretningsudvalg. Annalise Lyngkilde og

Hans Peter Hollænder
e.

Beslutning: Genvalg.
Studietursudvalget SØBO. Charlotte

Sørensen, Hanne Petz og Jens Peder
Nørgaard

f.

Beslutning: Eva Stelzner, Hanne Petz og
Jens Peder Nørgaard blev valgt.
Kursusudvalget SØBO, NAB og B42.

g.

Beslutning: Ole Strøm, Eva Stelzner og Jens
Peder Nørgaard blev valgt.
Bladudvalg SØBO. Birger Persson og Erling

h.

Charlotte Sørensen, Hanne Petz og Jens
Peder Nørgaard

Jürgensen og Ole Strøm.

Beslutning: Genvalg.
Kontaktudvalg mellem boligorganisationer
og Sønderborg Kommune. Annalise

Beslutning: Organisationsbestyrelsen
udpeger selv.
Kontaktpersoner til afdelinger uden
afdelingsbestyrelse.

Følgende er p.t. valgt: afd. 21: BP, afd. 25:
BP, afd. 28: EJ, afd. 119: AL.
Der er ingen valgt i afd. 109, 114, 122, 124
og 125.

Hele organisationsbestyrelsen og Hans
Peter Hollænder
d.

Repræsentanter til Domea.
Der kan udpeges 7 repræsentanter.

k.

Beslutning: Afd. 21: BP, afd. 25: BP, afd.
28: EJ, afd. 119: AL. Der vælges ingen i
afd. 109. Afd. 122: ES. Afdelingerne 114,
124 og 125 afventer afdelingsmøderne.
Bestyrelsesmedlem i Sydals Ældreboliger:

Erling Jürgensen, suppleant Ole Strøm.
Beslutning: Genvalg.

Derudover kan det oplyses, at Erling Jürgensen er
repræsenteret i Sønderborg Fjernvarmes bestyrelse
valgt direkte af lejerne, og at han fortsætter hermed,
at der ved sidste valg i 2018 ikke stillede nogen op fra
Søbo til Norlys (tidl. Sydenergi) repræsentantskab
(der er valg i 2022 igen), og at forretningsfører Hans
Peter Hollænder i 2020 er valgt ind i Forenet Kredits
repræsentantskab opstillet på Søbos lån.
Derudover er der fra forskellige afdelingers side valgt
repræsentanter til forskellige grundejerforeninger /
gårdlaug.

Lyngkilde og Hans Peter Hollænder
Beslutning: Genvalg
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RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
Bruttoindtægter:

2020
regnskab
7.214
590
895
196
8.895

2021
budget
7.215
525
913
285
8.938

2021
regnskab
7.239
543
905
327
9.015

2022
budget
7.215
525
900
100
8.940

93
132
5.979
1.516
420
0
163
8.303

93
264
6.438
1.521
459
0
163
8.938

95
191
6.426
1.480
398
0
168
8.758

96
264
6.448
1.527
442
0
163
8.940

Resultat før renter:

1.059
839
372

0
0
0

21
40
275

0
0
0

Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

0
1.855
-1.855

0
136
-136

0
1.994
-1.994

0
103
- 103

Årets resultat

372

0

275

0

31/122020
1.183
5
12.364
57
13.610

31/122021
1.183
5
11.846
58
13.092

Udlån til afdelinger, herunder byggeri
Andre tilgodehavender
Forudbetalinger og tilgodehavender rente
Værdipapirer, obligationer
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt

10.908
4.344
918
102.637
11.565
130.372

12.784
6.195
1.010
97.445
12.444
129.878

Aktiver i alt ( anlægs- og omsætningsaktiver )

143.982

142.970

48
32.552
5.508
38.108
0

47
34.394
5.775
40.216
0

Afdelingernes indeståender
Leverandører og skyldige omkostninger
Kortfristet gæld i alt

103.084
2.790
105.874

100.007
2.747
102.754

Passiver i alt (Egenkapital, lang- og kortfristet gæld)

143.982

142.970

Administrationsbidrag egne afdelinger
Bidrag private andelsboliger, SÆBO opnotering (netto)
Gebyrer mv. , diverse
Byggesagshonorar
Bruttoindtægter i alt
Brutto administrationsudgifter
Bestyrelsesvederlag
Mødeudgifter, kontingenter mv.
Personaleudgifter forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Kontorlokaleudgifter
Afskrivninger
Revision
Bruttoadministration i alt
Ekstraordinære udgifter
Ekstraordinære indtægter

BALANCE

Anlægsaktiver
Beboerhus
Indskud, andele og aktier
Indskud i Landsbyggefonden
Andre finansielle aktiver

Anlægsaktiver i alt:
Omsætningsaktiver

Passiver
Boligorganisations andele
Dispositionsfond
Arbejdskapital
Egenkapital i alt
Langfristet gæld i alt

Kortfristet gæld

Ovennævnte i tusinde kr. Regnskab med noter og specifikationer kan ses på kontoret.
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Overskud / Underskud i afdelingerne 2021.
Afd.

Adresse

Overskud i kr.

1

Sdr. Landevej 41 - 57

24.071

2

Sdr. Landevej 44 - 106

25.115

3

Friheds Allé 13-45

6

Helgolandsgade 12-14 og Arnkilgade 1

36.222

8

Ørstedsgade 75-131 og Tandsbjerg 2-8

28.715

9

Ringgade 240-270

53.372

1.803

10

Orla Lehmanns Vej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5

11

Borgmester Andersens Vej 1-39

12

Grundtvigs Allé 7-29

14

Skovkrogen 1-20

53.957

15

Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F

40.648

16

Vesterkobbel 1-56

19

Skt. Jørgens Bjerg 1, 5, 9 og Kirkegade 5

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade

21

Udsigten 2, 4, 6 og Bosagergården 13

23

Lavbrinkevej 11-45 og 14-48

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

27

Servicearealer Vøl-Bo gade 11

28

Vøl-Bogade 11

55.272

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

27.116

32

Damgade 34,36,38,40,42
Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4B
NB: Byggeregnskab mangler

19.331

35
37

Augustenborg Landevej 77-77R

38

Borgmester Andersens Vej 43A-53E

Underskud i kr.

5.403
145.765
44.593

21.706
28.504
218.934
754
69.827
89.009
169.241
6.744

385.973
209.318
397.960

102

Louisegade 2-32

0

106

Kløvermarken 1-63

107

Tjørnebakken 1-22

108

Kavsløkke 1-99

14.408

109

Æblehegnet 1-23 og 2-72

19.875

110

Bakkebo 1-12 og Højbo 1-20

114

Mølvang 1-23,Tandsbusk 53A-59C og Midthave 2-24

119

Tinggården 1-19

122

Kløverholm

68.240

124

Askerøj

44.512

125

Louisegade, bofællesskab

128

Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33

130

Fredskovvej og Ringridervænget

131

Kløverlykke 8-54

151

Byhusene

8.310
34.490

34.848
73.113
40.908

8.874
32.058
6.691
16.101
90.978
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Dirigentkursus lørdag den 26. marts 2022
Vi havde lørdag den 26. marts fornøjelsen af at have besøg af Søren Madsen fra BL, der skulle give
os en opfriskning på det at være dirigent på f.eks. afdelingsmøderne.
Et kursus vi afholdt sammen med deltagere fra NAB og B42.
Det billede han startede med at vise os, synes jeg fortjener at være med her i denne artikel, da den
er ret så aktuel og sigende i forhold til vores afdelingsmøder, og dirigentens opgave med at styre
tiden samtidig med at alle for mulighed for at komme til orde.

Det er jo altid godt med engagerede beboere til afdelingsmøderne, der går op i
emnerne og står ved deres meninger -

Formålet med kurset var at få opfrisket både de formelle og uformelle opgaver, og både ruste os
bedre men også være med til at sikre vi gør tingene mere ensrettet uanset hvem der er dirigent.
Hvad kendetegner så dirigenten, jo –
➢ Dirigenten er mødets tillidsmand, som sikrer en korrekt, upartisk og retfærdig afvikling af mødet
➢ Dirigenten har både formelle og uformelle opgaver
➢ Dirigenten bestemmer suverænt – indtil hun/han afsættes
En af de væsentlige opgaver for en dirigent er forberedelse til mødet, hvorfor det som det er meldt
ud før, er vigtigt at en afdelingsbestyrelse retter henvendelse i god tid før mødet til den person de
ønsker skal være dirigent på deres møde.
Jo bedre forberedt man er som dirigent, jo bedre kan man udføre hvervet.
Et godt og velgennemført kursus, der helt sikkert var den lørdag formiddag værd.
Derfor, tag fat i den person i ønsker skal være dirigent på jeres møde i rigtig god tid,
så der også er mulighed for sammen med jer at forberede sig til mødet.
Tekst skrevet af Birger Persson.
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Tidsplan – Afdelingsmøder i august / september 2022.
Afd. 125
Afd. 124

Louisegade 1
Askerøj

Afdelingsmøder torsdag den 25. august 2022
kl. 10.00? Fælleslokalet
kl. 14.30? Spisesalen på Askerøj
Afdelingsmøde ?
kl. 17.00
Beboerhuset Vesterkobbel

Kaffe med kage
Kaffe med lagkage

Afd. 16

Vesterkobbel

Afd. 20
Afd. 28
Afd. 114

Afdelingsmøder tirsdag den 30. august 2022
Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A
kl. 11.00
Aula på Dambo
Vøl-Bo
kl. 15.00
Mødelokalet på Vøl-Bo
Mølvang, Midthave, Tandsbusk
kl. 17.00
Midthave 42, Lysabild?

Smørrebrød eft. mødet
Kaffe med boller
Sandwich under mødet

Afd. 1
Afd. 19
Afd. 38
Afd. 3
Afd. 9
Afd. 37

Afdelingsmøder torsdag 1. september 2022
Søndre Landevej
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
Borgmester Andersens Vej 43A-53E kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
Friheds Allé
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
Ringgade
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
Aug. Landevej
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27

Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

Afd. 8
Afd. 15
Afd. 29
Afd. 6
Afd. 11
Afd. 14

Afdelingsmøder
Tandsbjerg og Ørstedsgade
Hjortevej, Stationsvej
Fregatten, Jagten og Galeasen
Helgolandsgade og Arnkilgade
Borgmester Andersens Vej 1-39
Skovkrogen

mandag den 5. september 2022
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27

Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

Afd. 10
Afd. 21
Afd. 131
Afd. 23
Afd. 35

Afdelingsmøder
Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Allé
Udsigten og Bosagergården 13
Kløverlykke Nord
Lavbrinkevej
Bülowsvej og Nordvesthavnsvej

onsdag den 7. september 2022
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27

Spiser i Kahytten
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45

ca.
ca.
ca.
ca.

Afd. 12
Afd. 25
Afd. 32
Afd. 2
Afd. 26
Afd. 122

Afdelingsmøder
Grundtvigs Allé 7-29
Frederikparken
Damgade
Søndre Landevej 44-106
Frederikparken
Kløverholm og Kløverlykke

tirsdag den 13. september 2022
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 17.00
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27
kl. 19.30
Scandic, Ellegårdvej 27

Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad
Aftensmad

18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

Afdelingsmøder
Æblehegnet
Fredsskovvej og Ringridervænget
Byhusene
Louisegade
Kløvermarken og Tjørnebakken
Tinggården

torsdag den 15. september 2022
kl. 17.00
Augustenborg Hallerne
kl. 17.00
Augustenborg Hallerne
kl. 17.00
Augustenborg Hallerne
kl. 19.30
Augustenborg Hallerne
kl. 19.30
Augustenborg Hallerne
kl. 19.30
Augustenborg Hallerne

Kaffe med boller
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45
Aftensmad kl. 18.45

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

Afd. 108

Kavsløkke

Afdelingsmøde ?
kl. 17.00? Knøs´gård?

Afd. Best. bestiller?

Afd. 110

Højbo, Bakkebo, Ærøvej og Svinget

Afdelingsmøde ?
kl. 14.30? Fælleslokalet Bakkehuset?

Afd. Best. bestiller?

109
130
151
102
106
119

Afd. bestyrelse bestiller

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

De angivne tider med mere er foreløbige og kan blive ændret.
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Stiftende afdelingsmøde i ny Søbo Afdeling.
Onsdag den 26. januar 2022 var der indkaldt til
stiftende afdelingsmøde i den nye afdeling 35 Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4 B.
Mødet foregik i beboerhuset på Vesterkobbel og der
var mødt 36 beboere fra 23 husstande op.
Formanden
velkommen.

for

Søbo

Annalise

Lyngkilde

bød

Lene Bergmann var referent og efter valg af
dirigent, stemmeudvalg og at det var konstateret, at
mødet var beslutningsdygtigt - gik man i gang med
dagsordenen.
Først skulle man finde ud af, hvor mange der skal
være i afdelingsbestyrelsen, der var enighed om 3
medlemmer og det blev vedtaget.
Så skulle der findes ud af om afdelingsformanden
skulle vælges på selve mødet eller om bestyrelsen
skal selv konstituere sig efter valget.
Det sidste blev vedtaget.
Herefter skulle der vælges medlemmer til
afdelingsbestyrelsen.
Der var foreslået 4 beboere og efter en skriftlig
afstemning blev følgende 3 valgt:
Martin Rene Hansen 44 stemmer, Kim Lindberg 42
stemmer og Trine Butterworth 37 stemmer.
Næste valg var suppleanter - her var der 2 forslag
Susanne Christensen og Freddy Johnsen.
De blev begge valgt.
Så blev afdelingsbestyrelsen valgt til repræsentantskabet og Lars Hejgaard blev valgt til Søbos
antenneforening.
Der blev også valgt et legepladsudvalg – bestående
af Kristina D. Bertram, Lisa Nielson og Megzon
Berisha.
Bestyrelsen blev også bemyndiget til at godkende
årsregnskabet - herefter blev budget for 2022
godkendt.

Sidste punkt, som skulle godkendes var:
Godkendelse af forslag til forretningsorden for
afdelingsmødet - det blev godkendt.
Næste punkt på dagsordenen var:
Forslag til placering af legeplads - her blev man
enige om, at lejepladsudvalget skulle komme med
idéer til inspektørafdelingen.
Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt:
Her blev der diskuteret en del om parkeringspladserne.
Der
blev
også
ventilationsanlæggene.

talt

en

del

om

Der blev talt om vand ind på indgangsdørene og
vand fra loftet.
Nogle havde problemer med toiletterne og vinduer.
Hans Peter Hollænder oplyste om ladestander.
Det blev også forslået, at afdelingsbestyrelsen
arbejder videre med om der f.eks. skal indkøbes
plæneklipper og evt. hækklipper - måske fælles
tørrestativ og eventuelt borde/bænke sæt.
Der er opført et kunstværk i afdelingen.

Det næste punkt var:
Godkendelse af forslag til vedligeholdelsesregler,
som blev godkendt.

Kunstneren er Vibeke Fonnesberg og det er
finansieret af Nykredit Fonden med et beløb på
200.000 kr.

Så drejede det sig om:
Godkendelse af forslag til ordensregler, som også
blev godkendt.

Det blev oplyst, at hvis der opstår fejl skal
ejendomsfunktionær Bjarne Petersen kontaktes.

Så var det:
Godkendelse af forslag til råderetsregler - de blev
også godkendt.
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Efter en lang aften takkede dirigenten for god ro
og orden og Annalise Lyngkilde takkede for
fremmødet.
Tekst: Erling Jürgensen.
Foto: Poul Erik Mikkelsen.

Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Damgade 42 5. tv.

29 37 93 35

birgerp26@gmail.com

Hjortevej 12
Lavbrinkevej 27
Fregatten 8 st.
Grundtvigs Allé 5 II th.
Kløverholm 10

40
27
20
21
21

kdalgaard@stofanet.dk
hpetz@jubii.dk
gismo2000@live.dk

Næstformand:
Birger Persson
Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Ole Strøm
Jens Peter Nørgaard
Eva Stelzner

27
83
13
60
61

86
87
41
86
46

71
60
46
42
81

jp.hf@hotmail.com
bubbi08@live.dk

Afdelingsbestyrelser
AFDELING
------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
Formand / bestyrelse:
Hans Otto Wrang, Sdr. Landevej 57 II tv.
Poul Erik Jørgensen, Sdr. Landevej 51 st. th.
Dennis Bækkel, Sdr. Landevej 49 II tv.

------------------------------

------------------------------

------------------------------------------------------

AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Kenneth Schütt, Sdr. Landevej 82
Dorthe Chor, Sdr. Landevej 50
AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:
Jens Estoft, Friheds Alle 35 1. th.
Mohamed Ghali, Friheds Alle 35 st. tv.
Bente Pedersen, Friheds Alle 23 st. tv.
AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:
Pialucia Smille Jespersen, Arnkilgade 1 2. th.
Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 1. th.
John Brandt, Helgolandsgade 14 st. tv.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
Leo Egholm Johansen, Ørstedgade 75
Kjeld Nielsen, Ørstedgade 125
AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand / bestyrelse:
Betina Husted Oehlers, Ringgade 264 I tv.
Edith Korsumäki, Ringgade 256 1. th.
Gurli Asbjørn Haggren, Ringgade 244 1. th.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

-------------------------

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand / bestyrelse:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
Hanne Fritz Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th.
Helle C. Nielsen, Orla Lehmanns Vej 9 I tv.
AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand / bestyrelse:
Allan Hansen, Borgmester Andersens Vej 27 st. tv
Jette Wolff Kristensen, Borgmester Andersens Vej 35 st. tv.
Christa Lunn, Borgmester Andersens Vej 5 I tv.
AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand / bestyrelse:
Birthe Holm, Grundtvigs Allé 17 st. tv.
Arne Vermehren, Grundtvigs Allé 13 I. th.
Nilo Dostjar, Grundtvigs Allé 19 II. tv.
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Svend Aage Petrat-Meyer, Skovkrogen 11
Flemming Egedal, Skovkrogen 18
AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand / bestyrelse:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 42
AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:
Ole Nedergaard, Vesterkobbel 10
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Willy Christensen, Vesterkobbel 38
AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:
Hanne Davidsen, Sct. Jørgens Bjerg 5 A st.
Marie Louise Rumley, Sct. Jørgens Bjerg 5 B st.
Palle Engelbrecht, Sct. Jørgens Bjerg 1 B 1
AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:
Tom Larsen, Dam-Bo 1 1. 22
Ove Nielsen, Dam-Bo 1 st. 16
Elsebeth Frederiksen, Dam-Bo 1 st. 5
AFDELING 21 - Udsigten
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Birger Persson
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---------------------------------------------

Afdelingsbestyrelser
AFDELING
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27
Jørn Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Gurli Metzler, Lavbrinkevej 42
AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Birger Persson
AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:
Poul Werge, Frederikparken 13 st. dør 2
Marian Jacobsen, Frederikparken 11 st. dør 1
John Wilde, Frederikparken 8 st. dør 2
AFDELING 28 – Vøl-Bo
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Erling Jürgensen
AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Egon Nielsen, Fregatten 10 1.
Anne-Grethe Smallpeice, Jagten 9 I.
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Hans Jørgen Struck, Damgade 34 2 th.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.
AFDELING 35 – Bülowsvej 9 - 31 og Nordvesthavnsvej 4 A – 4 B
Formand / bestyrelse:
Martin René Hansen, Nordvesthavnsvej 4 A I dør 1
Kim Lindberg, Bülowsvej 23
Trine Butterworth, Nordvesthavnsvej 4 A I dør 5
AFDELING 37 – Augustenborg Landevej 77 A – 77 R
Formand / bestyrelse:
Grethe Collin, Augustenborg Landevej 77 F
Lone Larsen, Augustenborg Landevej 77 K
Povl Erik Collin, Augustenborg Landevej 77 F
AFDELING 38 – Borgmester Andersens Vej 43 A – 53 E
Formand / bestyrelse:
Bianca Lass, Borgmester Andersens Vej 51 B
Lars Bo Thorup, Borgmester Andersens Vej 43 B
Helene Brandt Holme, Borgmester Andersens Vej 51 C
AFDELING 102 - Louisegade
Formand / bestyrelse:
Peggy Schmuck, Louisegade 4 st. tv.
Helge Krogh, Louisegade 4 st. tv.
Irene Frandsen, Louisegade 28 1. Dør 1
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 107 – Tjørnebakken og Kløvermarken
Formand / bestyrelse:
Arnheidur Lindskjold, Tjørnebakken 16
Anita Hamann, Tjørnebakken 21
Bert Preiss, Tjørnebakken 19
AFDELING 108 - Kavsløkke
Formand / bestyrelse:
Ella Olesen, Kavsløkke 95
Jytte Frøhlich, Kavsløkke 53
Helen Christensen, Kavsløkke 33
AFDELING 109 - Æblehegnet
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Ingen valgt.
AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:
Bodil Nielsen, Højbo 2
Jesper Carstens, Højbo 5
Egon Christensen, Højbo 1
AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthave
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Afventer afdelingsmøde
AFDELING 119 – Tinggården.
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Annalise Lyngkilde
AFDELING 122 – Kløverholm 1-78 og Kløverlykke 1-29
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Eva Stelzner
AFDELING 124 – Askerøj
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Afventer afdelingsmøde
AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Afventer afdelingsmøde
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Willy Huber, Fredsskovvej 11
Rikke Eis, Fredsskovvej 3
Helge Holm, Fredsskovvej 6
AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
Formand / bestyrelse:
Susanne Holmgaard, Kløverlykke 24
Vita Johanne Petersen, Kløverlykke 50
Henrik Collin, Kløverlykke 24
AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Berit S. Monberg, Kettingvej 36
Birgitte Jensen, Enghaven 45

Antenneforeningens
bestyrelse
Formand:
Lars Bo Thorup, Borgmester Andersens Vej 43 B

Afdeling 38

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Otto Wrang, Sønder Landevej 57 II tv.

Afdeling 1

Poul Erik Mikkelsen, Frederikparken 8 st. 3

Afdeling 26

Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 I th.

Afdeling 6

Anne Grethe Jensen, Arnkilgade 1 I tv.

Afdeling 6

Redaktionen ønsker alle vore
læsere en rigtig god sommer.
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Boligforeningen SØBO deltager naturligvis også i
festlighederne omkring cykelløbet – der flages med
vore flag og vi har ligeledes set på, hvor mange af
vore afdelingerne, der ligger direkte ud til ruten.
Det kan ses på rutekortet som er lavet på bagsiden.
Der er mange gode steder at stå langs ruten og der
bliver oprettet Fan-zoner med storskærm, madboder,
toiletter og underholdning - et i Gråsten, et på
Dybbøl Banke og et på Borgmester Andersens Vej
i Sønderborg.

Der vil blive afspærret for veje i forbindelse med
afviklingen og det vil give mere trafik på de
resterende, åbne strækninger - derfor er det en god
ide at tjekke planerne i den daglige presse.
Ellers brug internettet og kig på trafikinfo.dk eller
Google Map løbende, da der stadig sker ændringer !
Sønderborg Havn og Kong Christian X´s Bro vil også
blive lukket.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjernvarme fusion.
Sønderborg og Augustenborg Fjernvarme er blevet
lagt sammen - det blev besluttet på begge selskabers
generalforsamlinger og trådte i kraft den 1.
september 2021.
Alle forbrugere og aktiver i det nu tidligere
Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. er overført til
Sønderborg Fjernvarme og to af bestyrelsesmedlemmer fra Augustenborg sidder nu i Sønderborg
Fjernvarmes bestyrelse.
Der
blev
under
forhandlinger
sammenlægningen besluttet, at priserne
harmoniseres og for at det kunne ske skulle
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om
skulle

der etableres en ledningsforbindelse, som forbinder
Sønderborg, Vollerup/Hørup og Augustenborg og den
forventes at være klar i juli i år.
Det betyder
priser, hvilket er
Prisen kunne
ikke bruger ret
varme, hvilket
Augustenborg.

Augustenborg får billigere varme
sket fra 1. januar 2022.
bl.a. blive lavere fordi Sønderborg
meget gas og el til at producere
der blev brugt en del af i

Så det må være glædeligt for alle der bor i Søbo i
Augustenborg
Tekst: Erling Jürgensen.

Ringdueunger i altankassen.
Fra en beboer i afdeling 26 har vi
modtaget nedenstående sjove foto og
indlæg.
Man kunne fra gaden se, at der skete
noget i altankassen på anden sal – men det
var ikke muligt at se hvad det var.
Det fik vi først mulighed for - da vi spurgte
beboeren.
Han syntes det var sjovt og sendte os et
billede med tekst.
De 2 unger er nu fløjet fra reden og den er
fjernet i altankassen.

Bemærk altankassen på anden sal.
Tekst og foto: Johan Borgstrøm.
Vi havde observeret forældrene på
altanen et par gange, men det kom bag på
os at de var så raske med at lægge æg.
Jeg tænkte egentligt at de ikke havde en
chance på et så eksponeret sted, men
forældrene har passet godt på dem indtil nu
og billedet taler jo for sig selv.
De får lov at få det kuld på vingerne og så
fjerner vi reden, så de ikke starter et nyt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejendomsfunktionær Kim Bylov Hansen i gang med træfældning i afdeling 26.

Foto: Poul Erik Mikkelsen.
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Hjertestarter og hjerteløbere.

I afdeling 29 har vi en hjertestarter som er
placeret synligt udenfor i et lukket skab og beskyttet
mod vejr og vind som vi har i Danmark.

Vi har netop fået tjekket/serviceret vores
hjertestarter af et professionelt team, således den er
opdateret og klar til brug døgnet rundt.
Vi er to hjerteløbere i afdelingen, som netop har
gennemgået førstehjælpsuddannelsen med et
tilfredsstillende resultat.
Førstehjælp ved hjertestop (4 timer).
Vi var sammen med 14 andre aktive kursister, som
i samarbejde lærte håndtering af en bevidstløs
person uden normal vejrtrækning, samt genoplivning
af samme.
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Hjerteløber Ole Strøm
Derudover, at yde relevant førstehjælp til såvel en
voksen som et barn, samt brug af en hjertestarter fra
A-Z, indtil til akutlæge og ambulance ankommer, og
de beder dig stoppe.
Er I flere førstehjælpere på stedet, er det vigtigt,
at I fordeler opgaverne og bevarer overblikket på
ulykkesstedet, og husk indtil læge og ambulance
beredskab ankommer, er det dig som har ansvaret
for tilskadekomne, og at der ydes førstehjælp.

Hjertestarter og hjerteløbere fortsat..

Ovennævnte er instruktionen der anvendtes i uddannelsen til hjerteløber
Vi kan kun anbefale, at man i afdelinger uden
hjertestarter anskaffer sådan en, og får det italesat
på det kommende afdelingsmøde i august september 2022.

Herudover er vigtigt, at I får drøftet muligheden
for, at få tilsagn fra en - to som kunne tænke sig, at
blive hjerteløbere.
Derfor kontakt Tryg Fonden - bliv registret, og
herigennem blive relevant uddannet, som er ganske
gratis.
Tekst og foto er leveret af Ole Strøm.
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Udlejning af gæsteværelser.
Gæsteværelserne kan lejes af alle beboerne i
Boligforeningen Søbo.
Kontakt venligst Ida Bladt, Kløverlykke 5, Hørup
tlf. 30 59 30 56 for nærmere aftale om reservation.
Det koster kr. 150,00 pr. døgn at leje et af
værelserne.
Gæsteværelse nr. 1 har to senge og en lav og en
høj seng til 2 børn.
Gæsteværelse nr. 2 har to senge.

Afdeling 122 - Kløverlykke 29

Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæde
og toiletpapir, sæbe og rengøringsmidler.

Afdeling 122 råder over 2 gæsteværelser med adgang til badeværelse med toilet og bruser.

Regler for leje af gæsteværelser.
Punkt 1.
Enhver beboer i Boligforeningen Søbo kan leje
gæsteværelserne, beliggende i fælleshuset på
Kløverlykke.
Prisen er kr. 150,00 pr. døgn. Lejen opkræves over
huslejen.
Punkt 2.
Værelset kan max. lejes i 14 dage ad gangen.
Punkt 3.
Kontakt venligst Ida Bladt, Kløverlykke 5, Hørup
tlf. 30 59 30 56 for nærmere aftale om reservation.
Punkt 4.
Nøgler udleveres af Ida Bladt, Kløverlykke 5.
Værelse og badeværelse forlades på afrejsedagen
inden kl. 12.00 i rengjort stand.
Punkt 5.
Det er til enhver tid beboerens ansvar, at afleverer
det lejede i rengjort stand.
Såfremt værelset ikke afleveres i rengjort stand,
hæfter lejeren for betaling af rengøringen ved et
eksternt firma.
Punkt 6.
Der forefindes senge, natborde, sengetæppe,
bøjlestang med skuffer.
Sengelinned, håndklæde, toiletpapir og sæbe skal
medbringes.
Der er to senge til 2 børn i det ene værelse.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Nye bænke smukt omgivet af rododendron blomster.

Dette smukke syn er set i afdeling 32 og fotograferet af Poul Erik Mikkelsen.
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