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Udskiftning af tagpander samt opsætning
af solceller i afdeling 21 – Udsigten.

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

Fregatten 7 st.
6400 Sønderborg
Tlf.: 29 60 34 02

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jürgensen

Charlotte Sørensen

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Endelig er der lys forude. Også dette forår har været præget
af Corona, en nabo vi godt kunne være foruden.
Forsamlingsforbud, mundbind, Coronapas, hjemmearbejde og
diverse nedlukninger har præget vores liv. Men nu venter
sommeren og Corona har fået sin opsigelse og flytter
forhåbentligt snart ud af vores liv.
At vinter og forår har budt på forhindringer, betyder ikke at
arbejdet i Søbo har stået stille. Byggeriet på Bülowsvej er godt
på vej. Tidsplanen holder. Alle lejemål er udlejet, og de nye
lejere følger spændt med i hvordan det går. Det er blevet til
mange rundvisninger med kun en lille håndfuld mennesker hver
gang. Herfra skal lyde tak til Hans Peter Hollænder for så
utrætteligt at have ageret guide og vist frem med stor
begejstring.
Der har været travlt med store og små renoveringsopgaver
rundt om i afdelingerne. Som noget nyt har 2 afdelinger fået
solceller på taget med en batteriløsning, som gør at de kan
opsamle den strøm, der produceres til senere brug.
Ombygningen af 6 ungdomsboliger til 2 ældre- og
handicapboliger og yderligere tilgængelighed i 8 boliger er
blevet planlagt. Da man ikke har kunne afholde beboermøder er
der blevet stemt dørklokker hvor projektet er blevet gennemgået
og spørgsmål besvaret, således at der kunne foretages en
urafstemning.
På det politiske plan har foråret været præget af forhandling
om en genhusningsaftale for de beboere i Nørager, som kommer
til at mangle et sted at bo, når den udviklingsplan, som
Sønderborg kommune og SAB skal sættes i gang.
Alle boligforeningerne i Sønderborg kommune skal støtte op
omkring genhusningsaftalen, hvorfor vi også forventer at skulle
hjælpe til.
Her i juni har vi netop afholdt det ordinære
repræsentantskabsmøde. På mødet skulle der bl. a. træffes
beslutning om vedtægtsændringer omhandlende digital
kommunikation med jer beboere. Det er glædeligt at selvom vi
måtte igennem 2 repræsentantskabsmøder, så blev
ændringerne godkendt.
Vigtigt at vide: Er du i dag fritaget for post fra det offentlige
via eboks, vil du stadig modtage breve fra Søbo, som du gør i
dag.
På repræsentantskabsmødet sagde et mangeårigt medlem af
organisationsbestyrelsen Anne Cathrine Sørensen farvel. Herfra
skal lyde en stor tak til Anne Cathrine for hendes store arbejde
gennem tiden. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med én, som har så meget erfaring og historie med i
rygsækken. Heldigvis mister vi hende ikke af syne, da hun stadig
er formand for afdeling 151, vores største afdeling når de 4 nye
lejligheder i Storegade 43 står færdige.

GOD SOMMER

På selvsamme møde blev Ole Strøm fra afd.
29 valgt ind i organisationsbestyrelsen.
Velkommen til Ole og jeg glæder mig til det
fremtidige samarbejde.
Sidst men ikke mindst skal der her lyde en
stor tak til personalet hos Søbo for al deres flid
og muntre væsen gennem de sidste 6 måneder.
Det kan ikke være sjovt at arbejde hjemme eller
bag lukkede døre.
For ejendomsfunktionærernes vedkommende
har de troligt været synlige ude i afdelingerne
og hjulpet, hvor de kunne. Så tak for det.
Sluttelig vil jeg ønske hver og én en dejlig
sommer, og så håber jeg at så mange som
muligt vil møde op på afdelings-møderne i
september, hvor I kan være med til at sætte
jeres aftryk på de beslutninger, som skal
træffes.

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

tak@soebo.dk

lab@soebo.dk

Tanja
Knudsen

Inspektørafdelingen

Lene
A. Bergmann

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
2020 som i 2019.
Hovedforeningen kom ud
med
et
ekstraordinært
overskud på 372 tusind kr. på
grund af aflysninger og lav
aktivitet som følge af Corona,
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.
Årsberetningen
2020
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 gør det
muligt at få sat hovedforeningens
beboerhus
på
Vesterkobbel lidt i stand med
maling,
bedre
teknik
til
møderne og nyt køkken.
Administrativt er der i 2020
arbejdet
meget
med
nybygningen og udlejningen af
vores nye afdeling 35.

Bülowsvej
og
Nordvesthavnsvej, hvor alt er udlejet og
hvor vores nye beboere flytter
ind 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 når
akkurat lige ikke at blive ramt
af stigende priser.
Jeg har lige her i juni haft
fornøjelsen
af
at
blive
interviewet til BL´s fagblad
Boligen, som især gerne ville
høre til vores arbejde med
energi
og
bæredygtighed,
samt hvordan vi prøver at gøre
vores indflydelse gældende.
Journalister smører altid lidt
ekstra på, men så står
budskabet også klarere, og vi
synes, at vi arbejdet meget
med energi og bæredygtighed
og med at få indflydelse på
forskellige forhold.
Uddrag fra interviewet kan
læses her i bladet på siderne
48 til 51.
Vi er også klar til yderligere
nybyggeri og mener, at dette
er nødvendigt, og i første
omgang
har
vi
overfor
kommunen indsendt ønske om

Af Hans Peter Hollænder.
en lokalplan for Bülowsvej 6 i
2022 og start på nybyggeri af
19 boliger på denne grund fra
2023.
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.

Ferielukning !
Administrationen i Sønderborg
holder sommerferie fra
mandag den 19. juli til og med
fredag den 30. juli 2021.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
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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.

Personale nyt
Pr. 1. maj er Bjarne Petersen ansat som ny ejendomsfunktionær
efter Anders Paulsen, der skal servicere afd. 6, 9, 19, 20, 29 og 35.
Bjarne har tidligere været ansat tidligere ved Frank Thomsen
som spulechauffør og er oprindeligt uddannet mekaniker.
Pr. 1. maj er Poul Erik Kjær ansat som ny ejendomsfunktionær
efter Søren Johansen, der skal servicere afd. 16, 21, 25 og 26.
Poul Erik (daglig tale Polle) har været ansat tidligere ved
Fugebillen som fugemand.

Vi ønsker begge nye medarbejder velkommen.
Jesper Baun Schmidt
Ledende inspektør
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Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Ebbe Bramman
40 87 53 45

Bjarne Petersen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

Poul Erik Jacobsen Kjær
40 87 53 40

Henning Haakensen
40 15 34 58

Christian Nielsen
20 15 56 18

Ejendomsfunktionærer
ORIENTERER

Alle henvendelser vedrørende reparationer skal rettes til ejendomsfunktionæren i afdelinger, der er ejendomsfunktionærbetjente.
Udenfor normal arbejdstid kan du vælge at indtale besked på
ejendomsfunktionærens telefonsvarer eller udfylde fejlmeldingsformularen på vores hjemmeside www.soebo.dk

Ejendomsfunktionær

Arbejdsområde:

E-mail:

Telefon:

Ebbe Bramman

Afdeling 1 – 2 – 8 - 12 – 14 og 23

ebb@soebo.dk

40 87 53 45

Poul Erik Jacobsen Kjær

Afdeling 16 - 21 – 25 og 26

pek@soebo.dk

40 87 53 40

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 – 11 og 38

jto@soebo.dk

40 87 53 41

Bjarne Petersen

Afdeling 6 – 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 telefon nr. 69 15 70 16 – se artikel på side 8.
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Referat fra foreningens ordinære repræsentantskabsmøde
mandag, den 14. juni 2021
i Augustenborg Hallerne,
6440 Augustenborg - kl. 17.00-19.15
Tilstede: 49 medlemmer af repræsentantskabets 85
medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter
Hollænder, Jesper Baun Schmidt, Jette Pørksen
Kristensen, Susanne Petersen 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.
Referent: Lene A. Bergmann
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning,
herunder om forretningsførelsen for det
senest forløbne år.
Annalise Lyngkilde afgav bestyrelsens
beretning.
Endelig er det muligt at forsamles 100
personer indendørs, selvom der stadig er
restriktioner.
På grund af restriktioner er der ingen
bespisning til repræsentantskabsmødet, men
der er bestilt en platte til at tage med hjem.
Der er tjekket coronapas/coronatest for alle.
På grund af Corona, har mange møder og
arrangementer været aflyst.
Alle bestyrelsesmøder har været afholdt –
nogle dog digitalt.
Tak til personalet for indsatsen under
coronaen, der trods mange restriktioner
alligevel har løst opgaverne.
Den 1. december 2020 blev Nørager,
Søstjernevej m.fl. udpeget til at være hård
Ghetto.
Det betyder, at SAB og Sønderborg
Kommune skal lave en udviklingsplan, hvori
andelen af almene familieboliger skal
reduceres til 40% inden 1/1-2030.
I april i år fik kommunen og SAB en
dispensation til at bibeholde 60% af de
almene boliger. De har derfor lavet en plan
for omdannelsen af boligområdet, som
medfører at de 10 blokke i Nørager skal
nedrives og omdannes til 48 almene
rækkehuse og 30 private rækkehuse.
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Det betyder, at der skal findes genhusning til
beboerne i 236 lejligheder.
Boligforeningen Søbo har sammen med de
andre boligforeninger i kommunen deltaget i
møder
og
diskuteret
en
fælles
genhusningsaftale.
I forhold til loven er man forpligtet til at
tilbyde boliger af passende størrelse og
beliggenhed og kvalitet.
Derfor vil genhusning ske primært i og
omkring Sønderborg by.
Aftalen har en fordelingsnøgle, hvor Søbos
andel ligger på ca. 21% hvilket forventes at
svare til 19-32 boliger fordelt i perioden 2023
og 2024.
SAB’s er på 49% og B42’s på 30%.
Med
den
frivillige
aftale
bortfalder
kommunens forpligtigelse vedr. garanti for
husleje og istandsættelse ved fraflytning.
Til gengæld har vi mulighed for at bestemme
hvilke afdelinger, som ikke skal indgå i
aftalen.
Det vil sige, vi kan friholde afdelinger, hvor
der i forvejen er en stor koncentration af
beboere af anden etnisk herkomst.
Vi kan også fritage vores rækkehusafdelinger.
Organisationsbestyrelsen har betinget sig, at
aftalen
bliver
underskrevet
af
alle
boligforeningerne i Sønderborg Kommune.
Dette er vigtigt i og med ikke alle er
indforstået med at stille det ønskede antal
boliger til rådighed.
Sidste år modtog vi en henvendelse fra
Sønderborg Kommune om overtagelse af alle
de ikke centernære ældreboliger.
Hans Peter Hollænder har deltaget i flere
møder med kommunen angående dette.
Der er aftalt – på en 2 års forsøgsbasis – at
overtage de 12 ældreboliger i afd. 128
Ærøvej/Svinget. Alle er pt udlejet.
Hvis en bolig bliver ledig og ikke kan udlejes,
vil kommunen betale tomgangsleje som
hidtil.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde fortsat…
Der kommer en whistleblower ordning. Det
er
et
EU-direktiv,
som
nu
bliver
implementeret i et dansk lovforslag.
Det betyder, at private virksomheder med
mindst 50 medarbejdere eller en omsætning
på mere end 10 mio. € skal have en intern
whistleblower ordning.
Almene boligforeninger er at betragte som
private virksomheder.
Ordningen betyder at udover medarbejdere
kan også beboere, bestyrelsesmedlemmer og
samarbejdspartnere indberette uregelmæssigheder og mistanke om ulovligheder til
ledelsen på sikker vis.
Ordningen kan indrettes så indberetningen
sker internt eller kan outsources til en
udbyder. Deadline er 17/12 2023.
Som supplement til de interne ordninger
etableres der en ekstern whistleblower
ordning, som placeres i datatilsynet.
BL har iværksat en undersøgelse af, hvordan
en samlet ordning for den almene sektor kan
etableres på en kosteffektiv og praktisk
måde, hvor indberetninger tilgår et
uafhængigt firma.
Inden for de sidste 2 uger har der været
generalforsamlinger i både Augustenborg og
Sønderborg Fjernvarme.
På begge generalforsamlinger var der
enighed om en sammenlægning af de 2
selskaber.
Erling Jürgensen og Anne Cathrine Sørensen
har
arbejdet
hårdt
for
denne
sammenlægning i kraft af deres medlemskab
af de 2 selskabers bestyrelse. Det er
organisationsbestyrelsens overbevisning, at
en sammenlægning fortsat vil sikre alle vores
beboere billig og stabil varmeforsyning.
Tak til alle der mødte op og afgav deres
stemme.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt
og konstruktivt samarbejde det forløbne år.
Alle har ydet deres bedste, og selv om
møderne blev holdt digitalt, var alle klar.
Hans Peter Hollænder fortalte kort om
forretningsførelsen.
Det forløbne år har været præget af corona
og tilhørende restriktioner.
Heldigvis har vi været forskånet for covid-19
blandt personalet.
Der åbnes snart for personlig betjening igen,
da hovedparten af personalet har fået første
vaccination.
Mange arbejdsopgaver er blevet klaret pr.
mail og telefon.

Personalet har det meste af tiden været på
kontoret, hvor de fleste har enkeltmandskontorer og/eller god afstand mellem
bordene.
Der
har
været
færre
møder
i
beboerdemokratiet, men tiden er i stedet
brugt
på
vores
nybyggeri
og
renoveringsprojekter i forskellige afdelinger.
Forevisninger i den nye afdeling 35
Bülowsvej/Nordvesthavnsvej, har været i
hold af 5-10 personer – alt efter hvad der
har været tilladt.
Alt er udlejet, tidsplan og økonomi holder, så
der er planmæssigt indflytning 15. november
2021.
Afdeling 12 Grundtvigs Allé og afdeling 21
Udsigten har fået nye tage med solceller og
batteriløsninger til at lagre strømmen.
For repræsentantskabet afholdes der lidt
festivitas omkring den nye afdeling 35 efter
sommerferien.
Efter sommerferien starter der en ombygning
af Storegade 43, stuen og 1. sal i
Augustenborg (tidligere Andelskasse).
I efteråret starter vi i Tandslet og Lysabild
med ombygning af 6 ungdomsboliger til 2
ældre- og handicapboliger og til yderligere
tilgængelighed i 8 boliger med nyt bad og
bryggers.
Der er stærkt stigende priser på materialer,
det er tydeligt at håndværkerne benytter
lejligheden til at tage – for dem – de mest
lukrative projekter.
Vores primære byggemarket Bygma har på
skrift informeret os om situationen.
Meldingen fra administrationen til jer vil
være, at forventningerne til, hvad der er
muligt at få gennem efterårets afdelingsmøder af nye tiltag bør neddrosles i det
omfang, at der ikke er tale om meget
nødvendige og uopsættelige forslag.
Kan det vente, er det nok en fordel at vente,
til priserne er mere stabile igen.
Det sidste års tid har vi haft Susanne som
elev.
Susanne er udlært den 31. juli i år og har
skrevet hovedopgave om optimering af
arbejdsprocesser med digital kommunikation.
Derfor er Susanne med til repræsentantskabsmødet, da der er forslag om
vedtægtsændringer, der åbner mere op for
digital kommunikation.
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Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde fortsat…
Spørgsmål/kommentarer.
Leif Truelsen, afd. 109. Vedr. Ghetto om
retssag i Århus.
Annalise Lyngkilde mener ikke, at der kører
nogen retssag i Sønderborg.
Mariann Jacobsen, afd. 26. Vedr. Ghetto –
genhusning. Spørger om der er andre
boligforeninger, udover de 3 nævnte, der
også skal hjælpe.
Svar fra Hans Peter Hollænder: De 3
foreninger i Sønderborg by er med i aftalen,
men de øvrige kan også hjælpe/indgå i
aftalen hvis der er ønsker om genhusning
udenfor Sønderborg by. Genhusning skal ske
i tilsvarende miljø/bolig.
Conny Hauge, afd. 2. Spørger om det er de
samme kvadratmeter antal.
Svar: Beboeren får tilsvarende bolig. Har
man en 3 værelses, så får man en 3
værelses igen.
Leif Truelsen, afd. 109. Spørger om Søbo har
fået henstillinger fra det kommunale tilsyn ud
over en vedr. Æblehegnet.
Svar: Søbo har ikke fået andre henstillinger
og har en god dialog med tilsynet.
Jørgen Schmidt, afd. 8. Spørger i forhold til
nedrivning, ghetto, om der bliver nogen form
for opdelinger.
Svar: Alle bliver boligplaceret – ingen
opdelinger.
1. Endelig godkendelse af årsregnskabet
2020
for
organisationen
og
afdelingerne, samt forelæggelse af
budget for 2021.
Hans Peter Hollænder gennemgik regnskabet
for hovedforeningen.
Ingen kommentarer til regnskabet.
Godkendelse
af
regnskab
ved
håndsoprækning.
47 stemmer for. 0 stemmer i mod. 1
undlader at stemme.
2. Status på byggeprojektet på Bülowsvej
9-31, Nordvesthavnsvej 4A og 4B
Jens Peder Nørgaard gav en kort status på
byggeprojektet.
Der var byggeudvalgsmøde den 10. juni,
hvor man
blandt andet besigtigede
prøvelejligheden – der er mindre mangler i
boligen på grund af mangler på materialer.
Ellers fint.
Status:
Blok A: Gipsarbejde, montering af køkken og
malerarbejde er i gang.
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Blok B: Elarbejde og gipsarbejde er i gang.
Blok C: Udvendig murerarbejde er færdigt.
Blok D: Udvendig murerarbejde skal i gang,
forventes færdigt inden sommerferien.
Repræsentantskabet skal sætte kryds i
kalenderen
den
20.
august
om
eftermiddagen – da vil der være mulighed
for fremvisning af afdelingen.
Økonomien er ok, alt holder endnu som det
skal.
Ingen yderligere kommentarer.
3. Behandling af indkomne forslag
5a – forslag til nye vedtægter med
digital kommunikation
Birger Persson gav kort intro til digital
kommunikation.
Er man fritaget for digital kommunikation fra
det offentlige, så er man også fritaget for
digital kommunikation fra Søbo.
Så vidt muligt skal alt hvad der kommer fra
Søbo sendes digitalt. Hovedparten vil
modtage digital post.
Søbo har stadig mulighed for at omdele på
papir, hvis man finder det nødvendigt.
Den digitale post vil ikke udelukke omdeling
på papir.
Spørgsmål
Poul Erik Jørgensen, afd. 1. Spurgte om Søbo
ved, når man er fritaget for digital post, og
om man skal fremskaffe en attest.
Svar: Det er ikke informationer vi har i
øjeblikket, men vi vil få det oplyst.
Nils Højsager, afd. 14. Spurgte om Søbo
stopper med almindelig email.
Svar: ja, men i forhold til f.eks. daglig
almindelig kommunikation kan det stadig
være hensigtsmæssigt.
Jørgen Schmidt, afd. 8. Spurgte, om det kun
var kommunikation til afdelingsbestyrelsen
eller repræsentantskabet der overgik til
digitalt.
Svar: Det vil være som det offentlige. Der
kommer kun det ud på papir som skal.
Leif Truelsen, afd. 109. Kom med en
opfordring til, at der kommer ordentlig
information ud til beboerne om hvordan og
hvornår.
Svar: Systemet må ikke tages i brug inden,
at alle beboere er orienteret pr. almindeligt
brev.
Conny Hauge, afd. 2. Spurgte om tilbud
stadig køres over e-mail.
Svar: Kan ikke svare endnu, da systemet ikke
kendes endnu.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde fortsat…
Jørgen Schmidt, afd. 8. Spurgte om
indkaldelser til afdelingsmøder kommer som
de plejer.
Svar: Kommer kun på papir til dem, der er
fritaget. Der kommer adresse på brevene. Vi
må gerne selv vælge at omdele i papir. Dette
udelukker ikke, at vi omdeler i papir.
Afstemning ved håndsoprækning. Flertal –
ja, 2 var imod.
Erling Jürgensen oplyste, at der ikke var nok
fremmødte til mødet var beslutningsdygtigt.
Derfor indkaldes der snarest til ekstra
ordinært
møde
i
Beboerhuset
på
Vesterkobbel.
Leif Truelsen, afd. 109. Spurgte om det
ekstra ordinære møde kunne udsættes til
efteråret.
Svar: Skal ifølge vedtægterne være senest
14 dage efter det ordinære møde.
5b – Forslag fra Leif Truelsen om
bilagskikkere
Leif Truelsen, afd. 109. Har ved det tidligere
ASBO oplevet, at afdelingen betalte
strømregningen for Blæsborg antenneforening og en advokat regning.
I 2020 blev der på konto 116 hævet 140.000
kr. for meget ifølge Leif Truelsen.
Der blev spurgt til denne sag på
afdelingsmødet, men der kunne ikke svares
på mødet ifølge Leif Truelsen.
Efterfølgende blev der fremsendt svar på
spørgsmålet.
Derefter fremkom der et ønske om at se
bilaget, men ønsket ikke imødekommet.
Kommentarer: Da det kun er medlemmer af
afdelingsbestyrelsen der må se bilagene, har
man ikke kunnet imødekomme dette ønske.
Annalise Lyngkilde bad om ordet.
Forslaget er tidligere blevet behandlet for 5
år siden, men nedstemt.
Der kommer en whistleblower ordning, men
ikke med mulighed for at se bilag.
Alle bilag kan afdelingsbestyrelserne i dag se
i egen afdeling.
Organisationsbestyrelsen har adgang til
samtlige regnskaber.
Forslaget
er
mistænkeliggørelse
af
administration og revision.
Organisationsbestyrelsen har fuld tillid til
forretningsfører og administration.
Forslaget er tydelig mistillid til afdelingsbestyrelserne og deres arbejde.
Der fremkom flere kommentarer fra
forskellige afdelinger, der følte dem kritiseret
for deres arbejde.

Der blev gjort klart, at revisionen kigger på
bilagene.
Ved
håndsoprækning
blev
forslaget
nedstemt. 1 stemme for (Leif Truelsen, afd.
109), resten i mod.
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
suppleanter

og

Stemmetællere: Jesper Baun Schmidt og
Jette Pørksen Kristensen
Hanne Petz var på valg, modtog genvalg.
Genvalgt.
Jens Peder Nørgaard var på valg, modtog
genvalg. Genvalgt.
Birger Persson var på valg, modtog genvalg.
Genvalgt.
Anne Cathrine Sørensen var på valg, modtog
ikke genvalg.
Ole Strøm, foreslået af organisationsbestyrelsen. Modtog valg.
Valg af 2 suppleanter
Valg til 1. suppleant
Lars Bo Thorup, afd. 38 modtog valg (ikke til
stede, skriftlig erklæring modtaget).
Conny Hauge, afd. 2 modtog valg
Skriftlig afstemning. Lars Bo Thorup – 25
stemmer. Conny Hauge – 23 stemmer. 1
blank.
Lars Bo Thorup, afd. 38 – valgt.
Valg til 2. suppleant
Eva Stelzner, afd. 122 modtog valg (ikke til
stede, skriftlig erklæring modtaget).
Conny Hauge, afd. 2 modtog valg
Skriftlig afstemning. Eva Stelzner – 19
stemmer. Conny Hauge – 28 stemmer. 1
blank.
Conny Hauge, afd. 2 – valgt.
2. Tidsplan
for
afvikling
afdelingsmøderne 2021.

af

Charlotte Sørensen fremlagde kort oversigten
over afdelingsmøde.
Hun opfordrede til, at afdelingen kontakter
organisationsbestyrelsen i god tid i forhold til
at være dirigent på afdelingsmødet.
Der er lavet en skabelon til forslag – findes
på www.soebo.dk og er her i bladet på side
29.
Det er stadig muligt at sende forslag pr brev
eller i mail, men skabelonen kan her bruges
som vejledning, så man får forslaget
præciseret så meget som muligt.
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Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde fortsat…
Ud fra spørgeskemaundersøgelse, der blev
udsendt sidste år efter afdelingsmøderne, var
der flere kommentarer omkring støjniveauet
på vandrehjemmet.
Derfor er flere afdelingsmøder i år flyttet til
Idrætshøjskolen.
Evalueres efterfølgende.
Spørgsmål.
Jørgen Schmidt, afd. 8. Spurgte hvordan
møderne skal foregå på Idrætshøjskolen i
forhold til lokaler.
Svar: Der vil stadig være et lokale til hver
afdeling og mulighed for at spise fælles.
Evalueres som sagt efterfølgende.
1. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller Sønderjyllands Revision
til genvalg.
Søbo har været godt tilfreds.
Leif Truelsen, afd. 109. Spurgte om det
behøver at være en statsautoriseret revisor,
hvorfor kan vi ikke nøjes med en registreret
revisor der er billigere.
Svar: ifølge vores vedtægter skal det være
en statsautoriseret revisor.
Sønderjyllands Revision blev genvalgt ved
håndsoprækning.
2. Eventuelt
Alt kan diskuteres – intet besluttes.
Mariann Jacobsen, afd. 26 efterspurgte om
mere information ved ansættelse af nyt
personale. Taget til efterretning.

Flemming Christoffersen, afd. 23. Arbejder
på byggepladsen afd. 35. Kom med en
opfordring til folk om IKKE at se byggeriet
uden aftale. Det er en byggeplads og færdsel
af uvedkommende er ikke tilladt og for
farligt.
Kommentarer: Der oplyses til folk, at de ikke
må gå ind, andre interesserede kommer bare
forbi, dem har vi ikke kontakt til.
Folk må melde sig til de arrangerede
rundvisninger udenfor almindelig arbejdstid.
Skema med oversigt over afdelingsmøder
kommer i Søbo Nyt.
Der blev efterspurgt kursus for nye
medlemmer, et kursus som har været udsat
på grund af corona.
Kurset kan forhåbentlig gennemføres i
efteråret.
Lige nu er det planlagt til 28. oktober.
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sendes ud snarest.
Mødet skal være den 23. juni 2021 kl. 17.
Spørgsmål om hvor mange fremmødte der
skal være for at stemme.
Svaret var at simpelt flertal afgør om
forslaget vedtages eller ej.

Korrektion hertil: det er ikke simpelt flertal –
det skal være 2/3 af de fremmødte.
Annalise Lyngkilde ønskede de nyvalgte
tillykke med valget og sagde samtidig tusind
tak til Anne Cathrine Sørensen for hendes
store stykke arbejde i organisationsbestyrelsen.

Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for et godt og konstruktivt møde.
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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Onsdag den 23. juni 2021 kl. 17.00
i Beboerhuset på Vesterkobbel 36A, Sønderborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til nye vedtægter.
På repræsentantskabsmøde 14. juni 2021 var
der over 2/3 flertal for bestyrelsens forslag til
nye vedtægter, men da der ikke var mødt
2/3 af repræsentantskabet skal der indkaldes
til nyt møde indenfor 14 dage, hvor der igen
skal tages stilling til forslaget.
Forslaget lyder:
Bestyrelsen vil foreslå en ændring af
vedtægterne, så de følger de nye normalvedtægter.
a) Forslag til nye vedtægter med digital
kommunikation (bilag med væsentlige
ændringer med gult – endvidere mindre
tilpasninger til normalvedtægter med § 5
og §12, stk. 3).

Ved mødets start foreviste alle coronapas/test.
Der var mødt 21 repræsentanter.
Fra administrationen var mødt forretningsfører Hans
Peter Hollænder.
Referat:
Ad.1. Birger Persson blev foreslået og valgt.
Han konstaterede, at mødet var rettidigt
indkaldt og beslutningsdygtigt.
Der blev spurgt om nogen ønskede
yderligere gennemgang af materialet.
Det var der ingen, der ønskede.
Ad.2.

Forslaget blev sat til afstemning og
enstemmigt vedtaget.
Der var 21 stemmer for og 0 stemmer i
mod.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 17.06.
Annalise Lyngkilde
Formand

Birger Persson
Dirigent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De nye vedtægter med ændret indhold er her på side 40 til 47 – det ændrede er markeret med gult.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til lykke til fjernvarmeforbrugerne i Sønderborg og Augustenborg !
På 2 ekstraordinære generalforsamlinger i Sønderborg Varme og Augustenborg Fjernvarme er en fusion
mellem de 2 selskaber godkendt.
Fusionen har været undervejs et stykke tid, og kunne, hvis forholdene havde været til det, allerede for år
tilbage have været en realitet, hvor Sønderborg og Gråsten fusionerede.
Det har givet billigere priser og flere tilslutninger i Gråsten.
Fusionen mellem Sønderborg og Augustenborg er endda mere oplagt end mellem Sønderborg og Gråsten, da
det nu bliver muligt at forbinde de 2 varmeforsyningers rørledninger p.g.a. den forholdsvis korte afstand mellem
Sønderborg og Augustenborg. Noget som p.t. ikke er muligt mellem Sønderborg og Gråsten.
Boligforeningen Søbo har arbejdet for fusionen og er glade for beslutningen.
Vi oplever, at folk foretrækker boliger i Sønderborg og Høruphav frem for Augustenborg p.g.a. billigere
varmeudgifter.
Augustenborg har så meget at byde på og så mange fine faciliteter, så det er en skam, at det har været
sådan.
Fusionen vil medføre billigere priser, mere grøn energi og større forsyningssikkerhed mest for folk i
Augustenborg, men også lidt i Sønderborg.
Alle vinder ved denne løsning og i Sønderborg Varme er forbrugerne sikret indflydelse fordi det er
forbrugerejet.
Tekst: Hans Peter Hollænder
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Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4B.

Rækkehusene.

Illustration: Arkitekterne Blaavand & Hansson.

Etagebyggeriet.

Illustration: Arkitekterne Blaavand & Hansson.

Det flotte byggeri nærmer sig nu en afslutning og vi bringer her endnu en gang de flotte tegninger og størrelser
på lejlighederne samt ikke mindst en oversigt over huslejer og indskud. Alt er dog udlejet – se nærmere herom
på næste side.

Boligtype
3 rums lejlighed
4 rums lejlighed
5 rums lejlighed
4 rums rækkehus
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Antal m2
95-96
106-112
115
108-114

Husleje
6.951-7.424
7.756-8.661
8.414-8.893
7.902-8.816

Indskud
37.758-38.155
42.130-44.514
45.707
42.925-45.309

Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4B.
Fredag den 23. april 2021 fejrede personalet og organisationsbestyrelsen i boligforeningen SØBO, at
der var totalt udsolgt i nybyggeriet med de mange nye boliger.
Det hele fandt sted bag administrationen på Sundsmarkvej, hvor en pølsevogn var opstillet og sørgede
for bespisningen.

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

Etagebyggeriet begynder at tage form og de
ophængte altaner ses uden afskærmningen.

Næroptagelse af de flotte teglsten fra
Egernsund tegl – der ses i det flotte nybyggeri.

En utrættelig forretningsfører Hans Peter
Hollænder viser nogle af de nye beboere rundt
og fortæller om det skønne byggeri – selv om
det stadig er præget af at der stadig arbejder
håndværkere i byggeriet.

Sikken en udsigt ned over afdeling 29 og Als
Sund over til Bosager og Margretheparken på
den anden side.
Det hele set fra den øverste etage af
nybyggeriet.

17

Årsberetning 2020

Afdeling 35.

Udsigt fra Nordvesthavnsvej 4B, 3. Sal, dør 1.

Foto Karsten B. Gjerlevsen

Boligforeningen Søbo
Landspolitisk.
Ultimo november 2014 blev der indgået et bredt
boligforlig i Folketinget gældende til 2020.
Forliget omfattede blandt andet midler i
Landsbyggefondens regi til renovering af fremtidens
boliger og til evt. nedrivning, fordi flyttemønstrene
betyder, at der nogle steder er for mange boliger.
Nedrivning på Nordals har bidraget til, at udvikling i
Sønderborg by har været muligt de senere år.
Der er nu indgået et nyt 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.
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I den forbindelse er det glædeligt, at et
renoveringsprojekt for vores afd. 114 Midthave,
Tandsbusk og Mølvang nu er 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.
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”.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Sønderborg
Andelsboligforenings
afdeling
Søgræsvej med flere og Nørager er omfattet heraf.
Vi har en andel af beboere af anden etnisk
herkomst på ca. gennemsnitligt 12 % for vores
afdelinger under ét, hvilket er en del mindre i forhold
til vores kolleger i Sønderborg Andelsboligforening.
Men det er sandsynligt, at vi sammen med de
øvrige boligforeninger i kommunen bliver en del af en
samlet løsning for boligområdet Søgræsvej med flere
og 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 borgmesteren, kommunaldirektøren
og tilsynet i Sønderborg kommune 26. januar 2021
som et virtuelt møde.
Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune har
desværre ikke holdt særskilt dialogmøde om vores
regnskaber og indberetning for 2019 på grund af
personaleudskiftning ved Sønderborg Kommune.
Til trods for ledige boliger andetsteds i kommunen
er 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 – se foto på bagsiden

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, når vi kan se, hvordan det er gået på
Bülowsvej 9 (se nedenstående).
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
mv.
Skema A er godkendt af Byrådet 18. december
2018, skema B er godkendt administrativt 14. april
2020, og byggestart var 2. juni 2020.
Tidsplanen holder og forventet indflytning i de 50
boliger er 15. november 2021.

Samarbejdet med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune.
Samarbejdet med vores kolleger har også i 2020
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 p.g.a. corona i
2020.
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 2020 blev det p.g.a. corona
desværre kun muligt at afholde kurset i januar.
Fra 2021 er indledt et samarbejde med Kollegiernes
Kontor omkring udlejning af vores ungdomsboliger i
Augustenborg og Ketting, som de fremtidigt vil stå
for. Et lovende samarbejde, da Kollegiernes Kontor
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 2020.

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 p.g.a. travlhed valgt ikke at stille en
kandidat til repræsentantskabet i den 4 årige
valgperiode, hvortil der var valg i november 2018.

Alle vores boliger i Sønderborg og Høruphav er
tilsluttet Sønderborg Varme. Sønderborg Varme er
blandt de billigste i Danmark.

Stofa leverer gennem DOA – Den Overordnede
Antenneforening - TV til alle de beboere, der ønsker
dette via coaxkabler i Sønderborg by.

Erling Jürgensen fra organisationsbestyrelsen er af
lejerne i Sønderborg valgt ind i bestyrelsen for
Sønderborg Varme, og Anne Cathrine Sørensen fra
organisationsbestyrelsen er udpeget af foreningen til
bestyrelsen for Augustenborg Fjernvarme.

Sønderborg Forsyning A/S

Augustenborg Fjernvarme
Augustenborg Fjernvarme dækker Augustenborgs
varmebehov med naturgas. I 2021 bliver
Augustenborg slot også tilsluttet.
Der er indledt et samarbejde med Sønderborg
Fjernvarme på det administrative område.
Mulighederne for en fusion mellem fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Augustenborg er ved at
blive undersøgt.
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 og
Augustenborg Fjernvarme.
For Augustenborg Fjernvarmes vedkommende
gælder, at beboere med egne målere nu, i
modsætning til tidligere, ligesom i Sønderborg kan
møde op og stemme, da organisationsbestyrelsen har
besluttet at uddelegere stemmeretten.

Norlys tidl. Eniig, tidl. SE, tidl. Syd
Energi.
Norlys leverer ikke kun strøm, men også
fiberbredbånd med internet, telefoni og TV gennem
datterselskabet Stofa.
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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 inkl. vand, til
at spare mest muligt herpå.

Beboerklagenævnet/Boligretten.
Sønderborg områdets beboerklagenævn har i 2020
truffet afgørelser i en række sager hvor foreningen
var involveret i:
3 sager omhandlede husorden.
Alle 3 lejeaftaler blev gjort betinget i 1 år,
en er fraflyttet, en har opsagt og i den
sidste holdes der øje med vedkommende.
1 sag vedr. mangler ved indflytning og
flueangreb. Beboer fik delvist medhold.
3 indsigelser mod flytteregnskab hvor
fraflyttere fik medhold i en sag og delvist
medhold i 2 sager.
1
sag
vedr.
vedligeholdelse
af
terrasse/støttemur. Beboer fik medhold,
men tabte i Boligretten, da vi ankede.
Der har været 2 sager i Boligretten i 2020.
I en sag blev der indgået forlig og den
anden vandt Søbo, hvilket var en
underkendelse af en beboerklagenævnssag
samme år, som gav beboeren medhold.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
SØBO NYT.
Bladet udkommer i juni og i december.
Organisationsbestyrelsen har valgt fortsat at udgive
et beboerblad og samtidig styrke hjemmesiden.
I 2020 er beboerne bl.a. blevet orienteret nærmere
om følgende:
• Formanden har ordet
• Forretningsførers indlæg
• Vagtordning
• Forsikringsforhold
• Røgalarmer til mange afdelinger
• Information
om
ansættelse
af
ny
ejendomsfunktionær
• Sorteringsoversigt for affald fra Sønderborg
Forsyning
• Nybyggeri på Bülowsvej – 1. spadestik
• Politiet orienterer
• Årsberetning 2019
• Over/underskud i afdelingerne
• Tidsplan for ordinære afdelingsmøder i
september
• Referat fra bestyrelsesmøde i Søbos
antenneforening
• Radio- og TV programmer
• DOAs programmer 2020
• DOAs kundeservice
• Totalrenovering af boliger i afd. 2 – Sdr.
Landevej
• Nyt tag i afdeling 102 – Louisegade 2-32 i
Augustenborg
• Renovering i afdeling 151 – Byhusene
• Renovering afdeling 12 – Grundtvigs Allé
• Ny teknik anskaffet i afdeling 26 –
Frederikparken
• 5 råd, der forebygger indbrud
• Pas på gulvene – du skal selv betale
• Aftale om fortrinsret for brandmænd
• Pas på levende lys i juletiden
• Beboerdemokrati i Søbo
• Referat
fra
ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
• Konstituering i Organisationsbestyrelsen
• Efterårets mange afdelingsmøder
• Huslejer fra 2020 til 2021
• Evaluering af afdelingsmøderne
• Afdelingernes vedligeholdelsesarbejder
• Søbos nye boliger – udlejningen starter 1.
december 2020
• Fra Søbos mange afdelinger: Nyrenoveret
lejlighed i afd. 1 Sdr. Ldv. 41-57, nyrenoveret
gildesal og gæsteværelser i afd. 11
Borgmester Andersens Vej 1-39, rejsegilde i
afd. 12., Grundtvigs Allé 7-29, Nye bænke i
afd. 15 Hjortevej/Stationsvej, Affaldsbeholder
i afd. 23 Lavbrinkevej, Social samvær i afd.
20 Dambo, Sommerfest i afd. 29 Fregatten,
Jagten og Galeasen.
• Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
Søbo´s Antenneforening.

Og meget andet, især praktiske oplysninger – gem
derfor bladet indtil det nye er kommet.
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 372 t. kr.
Overskuddet lægges på arbejdskapitalen, som er
vores frie midler.
Regnskabet bliver gennemgået på det ordinære
repræsentantskabsmøde.
Der kan henvises til regnskabet, som er optrykt i
Søbo Nyt i juni 2021 på side 26.

Målopfyldelse
målsætninger.

–

arbejdet

med

Boligforeningens
organisationsbestyrelse
har
arbejdet en del med målsætningerne i foreningen.
De kan ses på foreningens hjemmeside, og ligger
bl.a. 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.

Større vedligeholdelses og
moderniseringsarbejder udført i 2020.
Der er udført mange arbejder, her kan bl.a.
nævnes:
Afdeling 1: Ny legeplads, maling kælder, nyt
betalingssystem vaskeri.
Afdeling 2: Totalrenovering af enkelte huse og
kloakseparering.
Afdeling 8: Kloakseparering.
Afdeling
9:
Nedgravede
renovering garager.

affaldsbeholdere,

Afdeling 10: Nedgravede affaldsbeholdere.
Afdeling 11. Rydning hække, lys indkørsler, lak
hoveddøre, nyt carporttag.

Afdelingernes driftsresultat.
8 afdelinger havde underskud på driften.

Afdeling 12: Nyt tag og solceller.

Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 1 t.kr. til
82 t. kr. med et samlet underskud på 238 t.kr.
31 afdelinger havde overskud på driften.
Overskuddene varierer fra 1 t.kr. til 357 t.kr. med
et samlet overskud 2.345 t.kr.
Det største overskud på 357 t.kr. i afd. 3 skyldes
tilbagebetaling af grundskyld for flere år.

Afdeling 15: Nedgravede affaldsbeholdere, maling
sternbrædder,
fuger,
udskiftning
varmtvandsbeholdere.
Afdeling 16: Nedgravede affaldsbeholdere.
Afdeling 23: Totalrenovering af enkelte huse.
Afdeling 28: Udvidelse miljøstation.

Det største underskud på 81 t.kr. i afd. 15 skyldes
istandsættelse ved fraflytning.
Der henvises til oversigten over underskud og
overskud her i bladet på side 27.

Afdeling 29: Nedgravede affaldsbeholdere, maling
entredøre.

Konsolideringen har været negativ i enkelte
afdelinger, når der ud over over/underskud også
tages hensyn til henlæggelser og anvendt heraf.

Afdeling 108: Udskiftning af terrassedøre
ventilationsanlæg, nedgravede affaldsbeholdere.

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.
Ud fra dialogen med Sønderborg Kommune skal der
dog være særlig opmærksomhed rettet mod
afdelingerne 2, 19, 108, 109 og 119 på grund af
forholdsvis lave henlæggelser i disse afdelinger.
Generelt må boligforeningens
betragtes som velkonsoliderede.
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afdelinger

dog

Afdeling 102: Nyt tag, reparation hovedtrapper.
og

Afdeling 119: Nye vinduer i rækkehusene.
Afdeling 151: Totalrenovering af 2 enkelthuse på
Kettingvej,

Flytninger.
Det samlede antal af flytninger i 2020 var 219 mod
200 i 2019.
En samlet fraflytningsprocent på ca. 12,6 % (11,5
% i 2019) dækker over store forskelle afdelingerne i
mellem lige fra ingen fraflytning i en afdeling til en
fraflytningsprocent på 33 % i en etageboligafdeling i
Sønderborg.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Opgørelse over fraflytningsprocenter og antallet af flytninger i afdelingerne for årene 2018 – 2020:

Boliger Fraflytning
Afd. nr.

Adresse

i alt

1

Søndre Landevej

54

2

Søndre Landevej

33

3

Friheds Allé

87

6

Helgolandsgade, Arnkilgade

17

8

Tandsbjerg, Ørstedsgade

33

9

Ringgade

64

10

Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Alle

60

11

Borgmester Andersens Vej

88

12

Grundtvigs Alle

72

14

Skovkrogen

20

15

Hjortevej, Stationsvej

56

16

Vesterkobbel

58

19

Kirkegade, Sankt Jørgens Bjerg

17

20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A, ældreboliger

62

21

Udsigten

58

23

Lavbrinkevej

36

25

Frederikparken

57

26

Frederikparken

60

28

Vøl-Bo, ældreboliger

27

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

61

32

Damgade

65

37

Augustenborg Landevej, 11 fra 2018

36

38

Borgmester Andersens Vej, fra 2019

28

102

Louisegade

64

106

Kløvermarken

32

107

Tjørnebakken

22

108

Kavsløkke

49

109

Æblehegnet

48

110

Højbo, Bakkebo

34

114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

36

119

Tinggården

19

122

Kløverholm, Kløverlykke

81

124

Askerøj, ældreboliger

24

125

Louisegade, bofællesskab

8

128

Svinget, Ærøvej

24

130

Fredsskovvej, Ringridervænget

32

131

Kløverlykke

24

151

Byhusene

88

I alt

1.734

% i 2020

2018

2019

2020

11 %
6%
16 %
0%
6%
9%
17 %
7%
15 %
5%
13 %
10 %
12 %
18 %
17 %
9%
9%
18 %
15 %
3%
11 %
33 %
11 %
28 %
9%
5%
8%
6%
8%
22 %
31 %
4%
29 %
0%
13 %
6%
4%
16 %

6

7

6

4

4

2

8

9

14

1

1

0

5

4

2

5

12

6

6

12

10

4

9

6

11

8

11

1

1

1

3

3

7

2

3

6

2

2

2

7

13

11

4

6

10

2

1

3

4

5

5

10

12

11

8

4

6

7

4

2

3

11

7

5

12

0

3

19

17

18

1

4

3

3

3

1

6

4

4

4

5

3

5

6

3

9

8

8

7

3

6

7

4

3

10

3

7

1

0

0

2

2

3

2

2

2

1

2

1

7

11

14

198

200

219
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Udlejningssituationen.
I Sønderborg kommune var der med udgangen af
året 2020 57 ledige boliger, svarende til 0,60 %
ledige boliger mod 33 året før.
Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger
og disse boliger er dels beliggende på Nordals og
dels i Sønderborg Andelsboligforenings etagebetonbyggerier med mange af anden etnisk herkomst.
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.
Vores nyere etagebyggeri på Damgade
Nordvesthavnsvej har dog også stor søgning.

og

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

Pendler

9

1

6

6

Brandmænd

4

2

1

1

”Over bordet”

16

12

5

1

Kommunalt anvist

1

0

0

0

Boligbytte

0

0

0

1

Boliger ryger først ”over bordet”, når ventelisterne
er tømt for ansøgere.
Der har kun været en enkelt i 2020 heraf og det
var til Tinggården i Ketting.

Medlemstilgang/nye opnoterede 20172020.
År

2017

2018

2019

2020

Antal

989

1.139

1.011

1.031

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.
Stigning fra 2017 til 2018 skyldes til dels stor
interesse for at få en familiebolig af de nye på
Borgmester Andersens Vej og Augustenborg
Landevej.
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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 er interessen for at melde sig ind i høj grad
også affødt af et ønske om at få en bolig i vores nye
afd. 35.

Dispositionsfonden.
Der har i 2020 været følgende uddelinger fra
dispositionsfonden på i alt kr. 821.752 der fordeles
således:
Kr. 119.147 til uerholdelige fraflyttere
Kr. 202.605 til konstaterede lejetab i afdelinger
Kr. 500.000 til tag i afd. 102 Louisegade 2-32
Dispositionsfonden udgør kr. 18.050 (i 2019: 15.900
kr.) pr. lejemåls enhed.
Den lovpligtige minimumshenlæggelse er på kr.
5.763.
Dispositionsfonden har været ”på arbejde” og
investeret i fremtiden med de forbrugte og
disponerede midler i 2020.
Beløbet pr. lejemål overstiger stadig den lovpligtige
minimumshenlæggelse og dispositionsfonden er
vokset i 2020.
Organisationsbestyrelsen
anbefalede
og
repræsentantskabet
besluttede
i
2012,
at
afdelingerne ikke mere skulle indbetale til
dispositionsfonden fra 2013.
Nedrivning af AKK Industris bygninger på Bülowsvej
9 var færdiggjort sommer 2017.
Der har gennem de senere år været mange
forespørgsler til kontoret på boligerne.
Vi er i fuld gang med at bygge 50 boliger på
Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4B efter
en lokalplan for 2012 i 2 og 4 plan.
Til 38 lejligheder i 2 4-etages bygninger vil der være
elevator, alle med altaner og enkelte nu med haver,
en del boliger med udsigt over Alssund, med
depotrum i kælderen og med bæredygtighed for øje
med en DGNB certificering forhåbentligt til guld.
Dertil 12 rækkehuse i 2 plan.
Der er kort afstand til universitetet, byen, Dybbøl
Skole, Skansen og tilkørsel til motorvejen.
I skrivende stund er hovedparten af boligerne, der
er til Indflytning 15. november 2021, udlejet.
Indtil udgangen af 2020 er der investeret ca. 39,0
mio. kr. i projektet på Bülowsvej 9, og yderligere ca.
2,6 mio.kr. i Bülowsvej 6.
Dette
nybyggeri
er
sandsynligvis
den
enkeltbegivenhed, som har størst betydning for
foreningen i de kommende år.

Boligforeningen SØBO – årsberetning fortsat …
Organisationsbestyrelsens sammensætning.
I hele 2020 var følgende indvalgt i organisationsbestyrelsen:
Formand
Annalise Lyngkilde
Næstformand
Birger Persson
Bestyrelsesmedlemmer
Jens Peder Nørgaard
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Charlotte Sørensen
Anne Catrine Sørensen
Augustenborg, den 14. juni 2021
Formand Annalise Lyngkilde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

c.

Beslutning: Genvalg.
Byggeudvalg. Annalise Lyngkilde, Birger

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

i.

Sørensen.
j.

k.

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: Genvalg.
Kursusudvalget SØBO. Charlotte Sørensen,

g.

Beslutning: Genvalg.
Bladudvalg SØBO. Birger Persson og Erling

h.

Hanne Petz og Jens Peder Nørgaard
Jürgensen og Ole Strøm.

Beslutning: Er valgt.
Kontaktudvalg mellem boligorganisationer
og Sønderborg Kommune. Annalise

Lyngkilde og Hans Peter Hollænder
Beslutning: Genvalg

Beslutning: Genvalg.
Repræsentanter til Domea.
Der kan udpeges 7 repræsentanter.

Organisationsbestyrelsen udpeger selv.

Hele organisationsbestyrelsen og Hans
Peter Hollænder
d.

Repræsentant i bestyrelsen for
Augustenborg Fjernvarme: Anne Catrine

l.

Beslutning: Genvalg.
Kontaktpersoner til afdelinger uden
afdelingsbestyrelse.
Følgende er p.t. valgt: afd. 3: JPN, afd. 20:
EJ, afd. 28: EJ, afd. 102: BP, afd. 119: AL,
afd. 124: CS, afd. 125: CS, afd. 128: BP.
Afd. 2, afd. 11, afd. 21, afd. 106, afd. 109
og afd. 122 afventer efterårets afdelingsmøder.
Bestyrelsesmedlem i Sydals Ældreboliger:

Erling Jürgensen, suppleant Ole Strøm.
Beslutning: Er valgt.

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 repræsentant (der er valg i 2022 igen),
og at forretningsfører Hans Peter Hollænder i 2016 er
valgt
ind
i
Nykredits/nu
Forenet
Kredits
repræsentantskab opstillet på Søbos lån og genvalgt
igen i 2020. Derudover er der fra forskellige
afdelingers side valgt repræsentanter til forskellige
grundejerforeninger/gårdlaug.
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RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
2019
regnskab
7.107
534

2020
budget
7.216
479

2020
regnskab
7.214
590

2021
budget
7.215
525

970
338
8.949

732
482
8.909

895
196
8.895

913
285
8.938

90
204
6.214
1.616
525
0
170
8.819

91
268
6.313
1.608
469
0
160
8.909

93
132
5.979
1.516
420
0
163
8.303

93
264
6.438
1.521
459
0
163
8.938

0
0
0
0
553
-553

1.059
839
372

Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

2.492
2.636
274
0
1.469
-1.469

1.855
-1.855

0
0
0
0
136
- 136

Årets resultat

274

0

372

0

31/12-2019
1.183
5
11.716
57
12.961

31/12-2020
1.183
5
12.364
57
13.610

21.481
3.687
319
102.829
4.213
132.530
145.491

10.908
4.344
918
102.637
11.565
130.372
143.982

49
28.678
5.157
33.884
0

48
32.552
5.508
38.108
0

109.677
1.930
111.607
145.491

103.084
2.790
105.874
143.982

Bruttoindtægter:
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

Resultat før renter:

0

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

Anlægsaktiver i alt:
Omsætningsaktiver
Udlån til afdelinger, herunder byggeri
Andre tilgodehavender
Forudbetalinger og tilgodehavender rente
Værdipapirer, obligationer
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt ( anlægs- og omsætningsaktiver )

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

Kortfristet gæld
Afdelingernes indeståender
Leverandører og skyldige omkostninger
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt (Egenkapital, lang- og kortfristet gæld)
Ovennævnte i tusinde kroner.
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Regnskab med noter og specifikationer kan ses på kontoret.

Overskud / Underskud i afdelingerne 2020.
Afd.

Adresse

1

Sdr. Landevej 41 - 57

2

Sdr. Landevej 44 - 106

3

Friheds Allé 13-45

6

Helgolandsgade 12-14 og Arnkilgade 1

17.110

8

Ørstedsgade 75-131 og Tandsbjerg 2-8

12.982

9

Ringgade 240-270

55.349

10

Orla Lehmannsvej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5

102.091

11

Borgmester Andersens Vej 1-39

197.403

12

Grundtvigs Allé 7-29

14

Skovkrogen 1-20

15

Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F

16

Vesterkobbel 1-56

26.418

19

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

22.721

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

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

32

Damgade 34,36,38,40,42

37

Augustenborg Landevej 77-77R

38

Borgmester Andersens Vej 43A-53E

102

Louisegade 2-32

106

Kløvermarken 1-63

101.927

107

Tjørnebakken 1-22

7.351

108

Kavsløkke 1-99

109

Æblehegnet 1-23 og 2-72

110

Bakkebo 1-12 og Højbo 1-20

48.766

114

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

16.132

119

Tinggården 1-19

61.817

122

Kløverholm

80.706

124

Askerøj

125

Louisegade, bofællesskab

128

Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33

33.891

130

Fredskovvej og Ringridervænget

10.841

131

Kløverlykke 8-54

11.806

151

Byhusene

Overskud i kr.
66.170

Underskud i kr.

92.986
357.239

76.174
21.737
81.862

137.520
58.768
1.268
73.172
101.533
5.709
67.213
31.786
89.415
196.146
3.233
0

53.948
35.019

8.640
929

215.605
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Tidsplan - Afdelingsmøder august/september 2021
Afdelingsmøder tirsdag den 24. august 2021
Afd. 125

Louisegade 1

kl. 10.00

Fælleslokalet

kaffe med kage

Afd. 124

Askerøj

kl. 14.30

Spisesalen på Askerøj

Kaffe med lagkage

Afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2021
Afd. 16

Vesterkobbel

kl. 18.00

Beboerhuset Vesterkobbel

Afd. best. bestiller

Afdelingsmøder torsdag den 26. august 2021
Afd. 20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A

kl. 11.00

Aula på Dambo

Smørrebrød efter mødet

Afd. 28

Vøl-Bo

kl. 15.00

Mødelokalet på Vøl-Bo

Kaffe med boller

Afd. 114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

kl. 17.00

Midthave 42, Lysabild

Sandwich under mødet

Afd. 107

Tjørnebakken

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 130

Fredskovvej og Ringridervænget

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 109

Æblehegnet

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Kaffe med boller

Afd. 102

Louisegade

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 106

Kløvermarken

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 119

Tinggården

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 151

Byhusene

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 8

Tandsbjerg og Ørstedsgade

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 37

Augustenborg Landevej

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 14

Skovkrogen

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 9

Ringgade

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 1

Søndre Landevej

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 19

Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 23

Lavbrinkevej

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 25

Frederikparken

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 12

Grundtvigs Alle 7-29

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

afd. 32

Damgade

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 26

Frederikparken

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 3

Friheds Alle

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 38

Borgmester Andersens Vej 43A-53E

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

afd. 2

Sdr. Ldv.

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 10

Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Alle 1-5 kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Spiser i Kahytten

Afd. 21

Udsigten og Bosagergården 13

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 15

Hjortevej, Stationsvej

kl. 17.00

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 29

Fregatten, Jagten, Galeasen

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd. 6

Helgolandsgade og Arnkilgade

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afd.11

Borgmester Andersens Vej 1-39

kl. 19.30

Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42

Aftensmad kl. 18.45 ca.

Afdelingsmøder torsdag den 2. september 2021

Afdelingsmøder tirsdag den 7. september 2021

Afdelingsmøder mandag den 13. september 2021

Afdelingsmøder onsdag den 15. september 2021

Afdelingsmøder 8. september 2021
Afd. 108

Kavsløkke

kl. 17.00

Knøs´gård

Afd. Best. Bestiller

Afd. 110

Højbo og Bakkebo

kl. 14.30

Fælleslokalet Bakkehuset?

Afd. Best. Bestiller

Afd. 128

Ærøvej og Svinget

kl. 13.00

Fælleslokalet Bakkehuset?

?

Afd. 131

Kløverlykke Nord

kl. 17.00

Fælleshuset på Kløverlykke

Take away platte

Afd. 122

Kløverholm og Kløverlykke

kl. 18.30

Fælleshuset på Kløverlykke

Sandwich under mødet

Afdelingsmøder torsdag 9. september 2021
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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.
Fregatten 7 st.
Grundtvigs Allé 5 II th.

40
27
20
29
21

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

Næstformand:
Birger Persson
Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Ole Strøm
Charlotte Sørensen
Jens Peter Nørgaard

27
83
13
60
60

86
87
41
34
86

71
60
46
02
42

kavslokke@stofanet.dk
jp.hf@hotmail.com

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
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
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:
Lone Jepsen, Ringgade 264 st. tv.
Betina Husted Oehlers, Ringgade 264 I tv.
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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, Grundtvigs Allé 5 II th.
Helle Nielsen, Orla Lehmanns Vej 9 I tv.
AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
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
Kim Larsen, Hjortevej 24
AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Ole Nedergaard, Vesterkobbel 10
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 I
AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:

AFDELING 21 - Udsigten
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27
Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Gurli Metzler, Lavbrinkevej 42
AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand / bestyrelse:
Lars Hansen, Frederikparken 7 I dør 1
Preben Jensen, Frederikparken 1 st. dør 2
Tove Lis Damgaard Knudsen, Frederikparken 3 II dør 2
AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:
Poul Werge, Frederikparken 13 st. dør 2
Nicolai Birkemose Nielsen, Frederikparken 8 I dør 3
Johan Møller Borgstrøm, Frederikparken 10 II dør 1
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 37 – Augustenborg Landevej 77 A – 77 R
Formand / bestyrelse:
Susanne Jørgensen, Augustenborg Landevej 77 P
Lone Larsen, Augustenborg Landevej 77 K
Grethe 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
Lis Stolberg, Borgmester Andersens Vej 45 D
AFDELING 102 - Louisegade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:

32

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

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

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

AFDELING 106 - Kløvermarken
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 107 - Tjørnebakken
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:
AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:
Bodil Nielsen, Højbo 2
Anne Carstensen, Højbo 11
Egon Christensen, Højbo 1
AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
Formand / bestyrelse:
Benjamin Roland, Tandsbusk 59 B
Kia Hünersen, Tandsbusk 59 B
AFDELING 119 – Tinggården.
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 122 – Kløverholm 1-78 og Kløverlykke 1-29
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 124 – Askerøj
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Charlotte Sørensen
AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Charlotte Sørensen
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Birger Persson
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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 Poulsen, Kløverlykke 24
Palle Madsen, Kløverlykke 44
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, Borgm. Andersens Vej 43B

Afdeling 38

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Otto Wrang, Sdr. 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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Renovering i afdelingerne.
Vinterbekæmpelse i afdeling 15 – Hjortevej / Stationsvej.

Vore ejendomsfunktionærer fik i vinter lov til at teste boligforeningens tekniske udstyr.
Fotos: Erling Jürgensen

Nye altaner på Louisegade i Augustenborg – afdeling 102.

Så blev der monteret altaner på Louisegade.

Fotos leveret af Inspektørafdelingen
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Renovering i afdelingerne.
Ombygning af boligerne på Parkgade 10 – afdeling 151.

Alle fotos leveret af inspektørafdelingen.
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Renovering i afdelingerne.
Nyt tag med solceller på Udsigten - afdeling 21.

Med kæmpestor kran fjernes de dårlige tagsten ned i container på bygningens bagside.
Efter flere års overvejelser er der kommet nyt tag på tagsiden mod vest.
Udskiftningen skyldes de gamle tagsten havde en fabrikationsfejl som medfører tagstenene skaller og fylder
tagrenderne med røde skaller.
Tagsiden mod nord blev udskiftet i 2012, men i din forbindelse dækkede byggeskadefonden 50 % af
tagudskiftningen, hvilket de desværre ikke vil gøre denne gang, eftersom byggeskadefonden kun dækker skader
i 20 år.
Tekst: Ledende inspektør Jesper Baun Schmidt

Foto: Poul Erik Mikkelsen.

37

Renovering i afdelingerne.
Nyt tag med solceller på Udsigten - afdeling 21.

Afdelingen havde på et tidligere tidspunkt besluttet på afdelingsmødet, at hvis der var rentabelt at lægge
solceller på tagsiden var beboerne indforstået med dette. Ved en nærmere beregning er det rentabelt med en
afskrivningsperiode på ca. 10 år og få solceller på taget, hvilket er pålagt samtidig med det nye tag.
På loftet var der et gammelt fyrrum som ikke bruges mere og nu hvor taget alligevel blev fritlagt fik vi den
gamle naturgaskedel nedtaget og i rummet er der opstillet batterier til den overskydende el produktion, hvor den
gemte el for eksempel bruges om natten.
I forbindelse med projektet er der forberedt el-udtag til opladning af el-biler, men selve standeren er ikke
etableret på nuværende tidspunkt.
Tekst: Ledende inspektør Jesper Baun Schmidt
Foto: Poul Erik Mikkelsen

På afdelingens solside eller udsigtsside hejses de nye solceller op med kran til montering på taget.
Da taget og solcellerne endelig var på plads kunne man i et forfærdelig dårligt vejr fredag den 12.
marts til middag holde rejsegilde for håndværkerne, bestyrelse og beboere i afd. 21 – Udsigten.
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Renovering i afdelingerne.
Rejsegilde - nyt tag og solcellerne i afdeling 21 – Udsigten fortsat…
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Vedtægter for Boligforeningen Søbo
Kapitel 1.

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Søbo
Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Sønderborg Kommune.
§ 2. Boligorganisationen er organiseret:
Uden medlemsindskud.
§ 3. Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og
modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger
m.v.
Stk. 2. Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter,
som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret
på den viden, som organisationen har oparbejdet.
Kapitel 2.

Medlemskab og kapitalforhold

§ 4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er
opnoteret på organisationens venteliste.
Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af
organisationens vedtægter til det pågældende medlem.
§ 4 a.
Har en lejer over for boligorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov
om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse
ikke sendes som digitale dokumenter.
Stk. 2. Boligorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse
af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med
boligorganisationen.
§ 5. Hvis boligorganisationen er organiseret med medlemsindskud, indskyder hvert medlem
ved indgåelse af lejekontrakt et medlemsindskud, som indgår i organisationens formue som
ansvarlig kapital. Indskuddet forrentes ikke. Repræsentantskabet kan beslutte fremtidige
ændringer af indskuddets størrelse.
Stk. 2. Medlemmerne hæfter kun med det betalte medlemsindskud.
Stk. 3. Et medlem kan ikke modregne sin forpligtelse til at betale medlemsindskud med
fordringer på organisationen.
Stk. 4. Overgår retten til en bolig til en anden person efter reglerne i §§ 70-75 i lov om leje
af almene boliger (almenlejeloven), indtræder den nye lejer i retten til medlemsindskuddet.
Stk. 5. Når et medlemskab ophører, tilbagebetales medlemsindskuddet. Dette gælder dog
kun, hvis ingen er indtrådt i retten til medlemsindskuddet efter stk. 4, og hvis den ansvarlige
kapital, der udgøres af medlemsindskuddene, er i behold.
Kapitel 3.

Boligorganisationens ledelse - Repræsentantskabet

§ 6. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.
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Stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og et antal repræsentanter
for hver afdeling, jf. §§ 12 og 15. Antallet af repræsentanter er som anført:
Afdelinger fra 0 – 20 lejemål
Afdelinger fra 21 – 90 lejemål
Afdelinger fra 91 lejemål og derover

2 repræsentanter
3 repræsentanter
4 repræsentanter

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige
husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for
organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:
1. Valg af revisor.
2. Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører,
herunder af en almen administrationsorganisation.
3. Boligorganisationens administrations- og boligpolitik.
4. Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
5. Væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendomme.
6. Boligorganisationens grundkøb.
7. Boligorganisationens iværksættelse af nyt byggeri.
8. Nedlæggelse af en afdeling.
9. Ændring af vedtægterne.
10. Opløsning af boligorganisationen.
11. Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den
1. juli 2000.
12. Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.
Stk. 4. Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og
beretning.
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer
beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
2. Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
3. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
4. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
5. Grundkøb.
6. Iværksættelse af nyt byggeri.
7. Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
8. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de
områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse.
Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af
organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet.
§ 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter
regnskabsårets afslutning.
Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest
forløbne år.
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3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med
tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af 1. og 2. suppleant.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.
Stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om,
hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for
bestyrelsen.
§ 8. Formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle
repræsentantskabsmedlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen skal
angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til
det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 1/3 af
repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I
sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget.
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når
ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært
repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært
repræsentantskabsmøde, jf. dog § 11, stk. 3, 5 pkt.
Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller
kort tid derefter.
§ 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på
repræsentantskabsmødet.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde,
skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes
til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet, jf. § 7, stk. 1.
§ 10. Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.
§ 11. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af
repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om
ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af
repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget,
afholdes nyt møde inden 2 uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte
- vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af
dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for
organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse.
Stk.3. Har boligorganisationen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning
om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning ikke omgøres
på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte nye afdelinger.
Bestyrelsen
§ 12.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusiv formanden.
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Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens
boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.
Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være: 1) Borgmesteren i den tilsynsførende
kommune. 2) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de
almene boligorganisationer i kommunen.
Stk. 4. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen
hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte eller udpegede medlemmer ved
lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt eller udpeget i.
Genvalg og genudpegning kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes
af den, der har valgt eller udpeget den pågældende. For eventuelt kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse.
Stk. 5. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder 1. suppleanten.
Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et
bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, indtræder den pågældendes suppleant.
Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget
det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt
bestyrelsesmedlem og suppleant.
Stk. 6. Suppleanter indkaldes, når bestyrelsen træffer beslutning herom.
Stk. 7. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen
af sit hverv.

§ 13. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,
regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i
overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at
udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med
kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte
afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt
afdelingsmødet, jf. § 15, stk. 4. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb
den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter
forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. § 15, stk. 1. Endelig vedtager
bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for organisationen.
Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en
direktør. Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for
forretningsføreren eller direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen.
Stk. 4. Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift af den samlede
bestyrelse. Er der ansat en forretningsfører eller direktør, kan organisationen tegnes af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand,
i forening med forretningsføreren eller direktøren.
Organisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen
administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger.
§ 14. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når
der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
Udover bestyrelsesmedlemmerne har forretningsfører eller direktøren adgang til
bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres
tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort
tid derefter.
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Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere
mindst 3 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt
stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens
stemme udslaget.
Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af
formanden eller i dennes fravær næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres
tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.
Kapitel 4.

Afdelingernes ledelse

§ 15. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært,
obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første
gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens
bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde.
De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske
skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive
tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.
Stk. 2. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af
afdelingens driftsbudget for det kommende år.
3) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, suppleanter vælges for 1 år.
5) Valg af repræsentantskabsmedlemmer, vælges for 1 år ad gangen.
6) Eventuelt.
Stk. 3. Fremsætter mindst 1/3 af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom,
skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens
boliglejere efter reglerne i § 18, stk. 4.
Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til
godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning
afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling
(regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket
af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af
repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære
afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.
Stk. 5. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse.
Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til
afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.
Stk. 6. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om
afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om
afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Har et
afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af
afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter
forslag herom, jf. § 18, stk. 3, træffer anden beslutning.
Stk. 7. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til
det, når mindst 1/4 af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når
afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller når
organisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen
herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer
afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært
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afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne
først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 20 stk. 3, 5.
pkt.
§ 16. Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af
kommende afdelingsmøder. Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse
af et betryggende afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst 7 dage
efter afholdelse af et afdelingsmøde.
Stk. 2. Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens
beboelseslejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale
værktøj være tilgængeligt for enhver, der ifølge § 18 stk. 2, har adgang til afdelingsmødet.
Disse må dog ikke have adgang til at deltage i eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og
2. pkt. nævnte må kun have læseadgang til det digitale værktøj. Der må ikke ved anvendelse
af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier.
Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af
afdelingsmødet, at:
1) Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail.
2) Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet.
Stk. 4. Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af
afdelingsmødet, er det yderligere en betingelse, at:
1) Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet.
2) Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er
fastsat for den digitale afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra
dagen efter afdelingsmødet og indtil fristen for afstemning udløber.
3) Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt.
4) Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb.
5) Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter
vedtægterne.
Stk. 5. Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter
stk. 1.
§ 17. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige
husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes
der ikke regnskabsmøde, jf. § 15, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte
årsregnskab.
Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 15, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges
afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige
husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal
godkendes.
Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige
husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet.
§ 18. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses
myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens
størrelse.
Stk. 2. Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne.
Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Organisationens ledelse kan
ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. De personer, der er nævnt i 1.-3. pkt., har
ikke stemmeret.
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Stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet.
Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til afdelingsmødet, har ret til få et
angivet emne behandlet på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære
afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag
bekendtgøres for afdelingens boliglejere senest 1 uge før mødet.
Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt
de tilstedeværende stemmeberettigede, Jf. dog §16. Afdelingsmødet kan beslutte, at den
endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved
efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere,
hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været
undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter
afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.
Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af
dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres
tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.
§ 19. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens
budget og regnskab.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af
arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse
iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af
forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere
med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet
samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.
Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den
gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere,
hvis mindst 1/4. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.
Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan
gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.
Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for
afdelingen.
Stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets
kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.
§ 20. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse
nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens
bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen
udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan
kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af
kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage
beboernes interesse.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de
respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse
med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med
hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og
fælles afdelingsbestyrelse.
Stk. 3. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige
medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte
medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i.
Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af
afdelingsmødet.
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Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om
udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret
til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller
findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for
afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at
der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at
der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens
beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.
Stk. 5. Organisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i
forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.
Stk. 6. Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse
og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.
Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til
organisationens ledelse.
Stk. 8. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde.
Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.
Kapitel 5.

Valg af revisor

§ 21. Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret
revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre
vedkommende genvælges.
Kapitel 6.

Årsregnskab

§ 22. Regnskabsåret for boligorganisationen og dens afdelinger er kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens enkelte
afdelinger.
§ 23. Hvis der er ansat en forretningsfører eller direktør, forelægger denne udkast til
årsregnskabet for bestyrelsen.
Stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis der
er ansat en forretningsfører eller direktør, underskriver denne også regnskabet.
§ 24. Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors
beretning og udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning
indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes
indsendes til Landsbyggefonden.
Kapitel 7.

Likvidation

§ 25. Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der
er fastsat herom for almene boligorganisationer.
Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser,
der er fastsat i medfør heraf.
Vedtaget af organisationens repræsentantskab den 14. juni 2021.

Annalise Lyngkilde
Formand
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Uddrag af Hans Peter Hollænder’s interview i Boligen
Forretningsfører:

Vi skal gøre os klar til at modtage bølgen af ældre

Hans Peter Hollænder er forretningsfører i Boligforeningen Søbo på Als.
De melder om alt udlejet i Sønderborg og har svært ved at følge med den stigende efterspørgsel efter byboliger.
Derfor arbejder de hårdt på at få tilladelse af kommunen til at bygge flere boliger.
Du siger, du identificerer dig med dit job i Boligforeningen Søbo. Hvad lægger du i det?
”Jeg en ægte ’regnedreng’ og har både som revisor og kommunal kontorchef været i tæt kontakt med de
almene boligforeninger.
Så jeg passer godt ind i Søbo, som altid har sat en ære i at have orden i sagerne.
Da vi er et lille sted med mange bolde i luften, skal man virkelig ville det.
For det kan være svært at gøre sin arbejdstid op med en travl hverdag og mange aftenmøder.
Men jeg er så heldig, at jeg indimellem også kan bruge min private hobby – at gå på jagt. Så hvis
afdelingsmødet føler sig generet af for mange måger og råger, ringer de bare til mig.
Så sørger jeg for at få en reguleringstilladelse, så jeg og en ejendomsfunktionær, der også har jagttegn, kan få
bugt med dem. Eller sætter fælder for mår og fælder et træ her og der.
Så ja, jeg har det perfekte job.”
Hvordan er dit samarbejde med din bestyrelse?
”Vores bestyrelse består først og fremmest af folk, der er på arbejdsmarkedet.
De stiller krav til mig, og det kan jeg godt lide.
Så det er på ingen måde en ’tantebestyrelse’.
De er meget aktive og lægger vægt på at være inddraget i mange beslutninger og være klædt godt på.
Det giver åben dialog, hvor alle bidrager med gode løsninger ude fra erhvervslivet.
Det skaber en god dynamik – også selvom jeg er voldsomt udfordret, når de byder ind med alt muligt smart –
som for eksempel Facebook – som jeg bare ikke aner noget som helst om.
Men vi har været enige om ikke at bruge tid og energi på det, vi ikke er gode til.
Så vi har udliciteret flere områder som IT, de grønne områder og håndværkergården.”
Hovedparten af boligerne ligger i Sønderborg by og cirka 600 boliger i Augustenborg og på Sydals.
Søbo blev først en boligforening i 1978.
Det startede som et socialfilantropisk foretagende i 1949 og hed dengang Sønderborg Sociale Boligselskab.
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Uddrag af Hans Peter Hollænder’s interview fortsat…

Afdeling 21 i Boligforeningen Søbo har fået solcellepaneler på taget.
Det har givet grøn energi til beboerne og en stor besparelse.
Foto: Søbo

Søbo's afd. 12 er også prydet med solpaneller på toppen og med batterikassen på jorden.
Den sørger for, at afdelingen kan beholde halvdelen af strømmen selv til egne boliger.

Foto: Søbo

Næst efter huslejen er varmen den største udgift for mange beboere.
Derfor arbejder vi for at få det så billigt som muligt og så miljørigtigt som muligt.
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Uddrag af Hans Peter Hollænder’s interview fortsat…
Hvordan interessevaretager I hos jer?
”Vi sidder med i de udvalg og bestyrelser, hvor vi kan få indflydelse.
Sammen med kommunens andre boligforeninger er vi i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.
Blandt andet i Project Zero, der arbejder for, at Sønderborg Kommune kan blive CO2-neutralt i 2029.
Det sker via konkrete projekter, herunder EU-projekter, og ved, at indsatsen bliver ”målt og vejet” – noget, som
vil være svært for den enkelte aktør.
Derudover er vi repræsenteret i bestyrelsen i Sønderborg Varme og Augustenborg Fjernvarme.
For næst efter huslejen er varmen den største udgift for mange beboere.
Derfor arbejder vi for at få det så billigt som muligt og så miljørigtigt som muligt.
I Sønderborg Kommune har vi årligt flere faste møder, både i kontaktudvalg med formænd og
direktører/forretningsførere.
Og med borgmester, kommunaldirektør og tilsyn.
Jeg selv sidder i repræsentantskabet for Forenet Kredit.
Det gør jeg for at sikre, at den almene sektor fortsat har gode lånevilkår, og for at der gives lån i hele landet.”
Hvad optager jer lokalpolitisk i dette valgår?
”Lige nu er det at få bygget flere almene boliger i Sønderborg, som er til at betale.
For vi står overfor at skulle genhuse mange beboere fra Nørager/Søstjernevej, som røg på den hårde ghettoliste
i 2020.
Det er allerede i 2023/2024, at de beboere skal være ude.
Derudover er tilflytningen til Sønderborg by stigende. Og vi har alt ’udsolgt’ i byerne.
Derfor kunne vi sagtens bygge 100 boliger mere inden for det næste år for at fremme tilflytningen.
I Sønderjylland står vi også over for en stor stigning af ældre over de næste 10 år.
Andelen af 80+ årige forventes at stige med 34 procent.
Mange af dem vil vælge at flytte til mindre boliger, som skal være tilgængelige. Og den bølge skal vi gøre os klar
til at kunne modtage.
Så vi arbejder hårdt for, at vi fortsat kan bevare en høj andel af almene boliger i kommunen, også på de
attraktive adresser.
Men kommunen er desværre noget tilbageholden, for de kigger på det samlede befolkningstal for kommunen –
som er gået tilbage.
Og så ser vi frem til valgmøderne, som kredsrepræsentantskabet for BL og kontaktudvalget har planlagt forud
for kommunalvalget i efteråret.”

Udsigt over vandet fra altanen på Nordvesthavnsvej i Sønderborg.
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Foto: Søbo

Uddrag af Hans Peter Hollænder’s interview fortsat…
Hvad betyder bæredygtighed for jer?
”Det har fyldt meget det sidste år. Vi har energirenoveret flere af vores afdelinger, blandt andet med EU-tilskud.
Vi har fået nyt tag med solceller og med bimåler, så vi nu kan sende strømmen direkte ud i lejlighederne og ikke
ud på nettet.
Det giver en meget bedre udnyttelse af solcelleanlægget.
Og med egne batterier kan vi gemme 50 procent af strømmen til os selv til de mørke timer og til de aktiviteter,
beboerne har i dagtimerne.
På den måde belaster vi elnettet meget mindre, hvilket jo i sig selv er bæredygtigt.
Bæredygtighed og besparelser for beboerne er også grunden til, at vi opfordrer bestyrelserne til at
sammenlægge afdelinger.
Det giver billigere varmeforsyning, mere grøn energi og bedre forsyningssikkerhed, at mange små anlæg bliver
til få store.
Vi har haft grønt fokus i mange år, så det begynder faktisk at knibe med ideerne.”
Hvad tænker I om, at andelen af ældre stiger så meget de næste 10 år?
”Langt de fleste af vores boliger ligger i Sønderborg og Augustenborg.
Og der har vi to målgrupper – børnefamilier og de midaldrende ældre.
Det er attraktivt for børnefamilierne, fordi boligerne ligger tæt på skole og idrætsanlæg.
Og de midaldrende ældre søger gerne i vores nyere byggerier, fordi de er tilgængelige.
Og netop tilgængelighedsboliger, som er attraktive for de ældre, vil vi meget gerne bygge mange flere af.
Så det er da rigtig fint, at vi får nye kunder i butikken – så kan børnefamilierne flytte ud i villaerne, som de
ældre forlader.
Det ligger også i god tråd med vores dagsorden om bæredygtighed, at vi ikke skal inddrage mere jord til villaer,
men i stedet bygger flere etagebyggerier.
Byggeriet belaster miljøet hårdt, og parcelhuse især.
Fordi man bygger utrolig mange kvadratmeter per person.
Det gør vi jo mindre i etagebyggeri.
Selv her på Als, som er kendt for meget natur, slipper jorden også op på et tidspunkt.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mågeregulering

Mange af boligforeningens beboere har oplevet forretningsfører Hans Peter Hollænder i hans store hobby – jagt
– i det han som reguleringsjæger også har deltaget i bekæmpelsen af vore støjende og svinende måger.
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Den tidligere Andelskassen i Augustenborg som renoveres til lejligheder senere i år.

