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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:

Kløvermarken 33
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 37 93 35

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Birger Persson

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Petz

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

Kavsløkke 95
Hørup – 6470 Sydals
Tlf.: 29 60 34 02

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jürgensen

Charlotte Sørensen

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Den forløbne periode har budt på mange opgaver, som er
blevet løst og flere er kommet til.
Byggeudvalget har haft travlt op til igangsættelsen af
ombygningen af de 2 tidligere kollegier på Borgmester
Andersens vej og i Ulkebøl.
Ombygningen er nu gået i gang og alt går efter planen. Der er
stor interesse for vores nye boliger og antallet af nye
opnoteringer har eksploderet.
Vi glæder os til opskrivningsmøderne, som forventes, afholdt i
begyndelsen af det nye år.
Ligeledes har vi indsendt skema A til vores ønskede nybyggeri
på Bülowsvej.
Byrådet har endnu ikke behandlet den, men vi håber at få en
afklaring inden udgangen af 2018 eller i begyndelsen af det nye
år.
2018 har været kendetegnet ved at vi i en længere periode
ikke har haft tomme boliger – alt er udlejet. Vores ventelister
vokser og tiden hvor man kunne få en bolig henover bordet er
ved at være passé.
Bestyrelsen har i den forløbne periode arbejdet med
målsætninger og strategi for vores boligforening for at få en
debat om hvilken retning vi skal bevæge sig i, og udkommet at
dette skal resultere i en handlingsplan.
Bestyrelsen har afholdt en workshop med emnerne
organisationsbestyrelsen opgaver og kvalitet og effektivitet i
service og forvaltning. Resultatet var et idekatalog på ca. 50
ideer, som vi nu skal arbejde videre med. Vi håber til maj at
kunne præsentere resultaterne.
På BL’s bestyrelseskonference og Erfa-mødet med NAB og B42
var temaet FN’s 17 Verdensmål, som vi alle kan være med til at
opfylde.
Vi gør allerede meget i dag blandt andet under nr. 7
bæredygtig energi og nr. 11 bæredygtige byer og lokalsamfund.
Vores opgave i fremtiden bliver at få sat overskrifter på hvor
meget den almene sektor og herunder Søbo gør både lokalt og
globalt for at Danmark kan opfylde sine forpligtelser i henhold til
verdensmålene.
I lighed med tidligere har organisations-bestyrelsen haft
fornøjelsen at være repræsenteret på alle afdelingsmøderne og

set resultaterne af det store arbejde som
afdelingsbestyrelserne udfører og ikke mindst få
en fornemmelse af hvad der rører sig ude i de
enkelte afdelinger.
Herfra skal der lyde en stor tak til alle jer
frivillige ude i afdelingerne.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
både det administrative personale samt vores
ejendomsfunktionærer for en rigtig god
arbejdsindsats til gavn for alle os i Søbo.
Der skal også lyde en stor tak til
organisationsbestyrelsen som også har ydet
deres i den forløbne periode.

Jeg ønsker alle beboere, afdelingsbestyrelser, repræsentantskabsmedlemmer,
personale samt organisationsbestyrelsen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Annalise Lyngkilde
Formand
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Medarbejdere i Boligforeningen SØBO

Forretningsfører
Hans Peter Hollænder
hph@soebo.dk

Ekspedition -Udlejning

Økonomi – Bogholderi – Husleje - Forbrugsregnskaber

Sekretariatsleder

Regnskab – Budget

Bogholderi – Husleje

Nina Frederiksen

Jette Pørksen Kristensen

Anita Conrad Jensen

nif@soebo.dk

jpk@soebo.dk

Elke Petersen

ep@soebo.dk

Tanja
Knudsen

tak@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Lene
A. Bergmann

lab@soebo.dk

Inspektør

Jesper Baun
Schmidt

ac@soebo.dk

Regnskab – Budget

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Inspektørafdelingen

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Heidi Bilov

hbi@soebo.dk

jbs@soebo.dk

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektørassistent

Inspektørassistent

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
Vore afdelingsmøder i august
og september med i alt 501
deltagere forløb godt, og det
er glædeligt, at så mange
møder op, får indflydelse og
støtter
op
omkring
beboerdemokratiet.
Vi har ligeledes haft et godt
ordinært og ekstraordinært
repræsentantskabsmøde her i
2018 med en god dialog
mellem organisationsbestyrelsen, det øvrige repræsentantskab og administrationen.
For vort projekt på Bülowsvej
i Dybbøl indgav vi for
Bülowsvej
9
(Stein
&
Maylandgrunden senere AKK
Industri) et skema A før
sommerferien 2018.
Et skema A er et skitseprojekt
med et foreløbigt budget.
Vi søger dermed også om
grundkapital på 10 % svarende
til et rente- og afdragsfrit lån
på 10,5 mio. kr. af byggesummen på 105 mio.kr. for de
50 større boliger, som er
planlagt efter den lokalplan
som Byrådet tidligere har
godkendt for byggeri i 4 og 2
etager.
Der er planlagt 38 lejligheder
og 12 rækkehuse i 2 plan. Der
var tegninger heraf i sidste nr.
af Søbo-Nyt.
Vi regner i skrivende stund
med, at vor ansøgning kommer
på dagsordenen til økonomiudvalg og byråd i december
2018.
Vi ved, at kommunen har
overvejet situationen også i
forhold til den kommende
parallelsamfundspakke
fra
regeringens side.
Byggeriet har været længe
undervejs.
Der er stort behov for nye
boliger og lange ventelister.

Kommunen har godkendt vort
grundkøb.
Vort grundkøb muliggjorde,
at kommunen kunne sælge en
industrigrund i Ragebøl til vor
grundsælger Akk Industri.
Vi
bygger
efter
deres
lokalplan og ønsker.
En
parallelsamfundspakkes
evt. betydning for Sønderborg
kan kun øge behovet for
boliger, hvis der skal ske
nedrivning/renovering
eller
omdannelse andetsteds.
Fra de godkender vort skema
A til de første kan flytte ind går
der et par år.
Et af de største problemer for
Sønderborg
Kommune
er
faldende/stagnerende folketal.
Attraktive lejeboliger, centralt
beliggende og for almindelige
borgere, vil kunne afhjælpe
dette.
Vi håber derfor, at Byrådet
imødekommer vor ansøgning.
På Borgmester Andersens Vej
43-53
(afdeling
38)
og
Augustenborg Landevej 77
(afdeling 37) er ombygningerne i fuld gang her fra 1.
oktober, så 53 boliger er klar til
indflytning omkring 1. maj
2019.
11 mindre boliger, som ikke
ombygges på Augustenborg
Landevej 77 er allerede
udlejet.
Ved vore udbud var priserne
en del højere end forventet, så
for at spare blev det besluttet
at bygge lidt mindre om på
Augustenborg Landevej.
Det betød, at 11 boliger
beliggende i en særskilt
bygning, kunne udlejes fra 1.
oktober 2018.
For de 28 rækkehuse på
Borgmester Andersens Vej så

Af Hans Peter Hollænder.
vi desværre ikke anden udvej
end at forhøje den forventede
husleje og bede kommunen om
knap 300 t.kr. yderligere i
grundkapital.
Byrådet var heldigvis velvilligt
indstillet
og
bevilgede
pengene, sandsynligvis fordi de
selv har mærket de stigende
håndværkerpriser på deres
egne projekter.
Der er stor interesse for
begge ombygninger, og der er
allerede skrevet en del på
venteliste.
I januar 2019 vil blive
indkaldt til informations- og
tildelingsmøder for de 2 nye
afdelinger.
Der travlt i administrationen
og i en del afdelinger.
Energiprojekter, støttet af EU,
og kloaksepareringer fylder en
del.
Huslejerne holdes i 25
afdelinger i ro med ingen
stigning, de stiger i 5
afdelinger
og
falder
lidt
usædvanligt i 6 afdelinger.
Så økonomien er sund, men
der arbejdes også meget p.t.
for tilgodese beboerne og
vores forening.

Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
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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.

10 års jubilæer på kontoret efterår 2018.

Inspektør Jesper Baun Schmidt

Inspektørassistent Karsten Bjerre Gjerlevsen

Den 1. oktober 2018 havde inspektør Jesper Baun Schmidt 10 års jubilæum.
Den 1. november 2018 havde inspektørassistent Karsten Bjerre Gjerlevsen 10 års jubilæum.
Til lykke til dem begge.
10 års jubilæer fejres med en social sammenkomst for hele personalet og bestyrelsen og Jesper og Karsten
valgte at holde det sammen fredag den 2. november 2018 om eftermiddagen på kontoret.
Tekst: Hans Peter Hollænder.

Fotos: Poul Erik Mikkelsen.

Juleferie !
Boligforeningen SØBO holder lukket
i julen og nytåret fra torsdag
den 20. december kl. 17.00.
Vi åbner igen onsdag den 2. jan. 2019.
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Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Thorvald Lorenzen
40 87 53 45

Morten Pedersen
40 87 53 40

Susan Burmeister
40 87 53 35

Claus Thomsen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

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:

Kontor:

Telefon:

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 og 11

Friheds Allé 39

40 87 53 41

Thorvald Lorenzen

Afdeling 1 – 12 - 19

Friheds Allé 39

40 87 53 45

Morten Pedersen

Afdeling 20 - 21 - 25

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 20 – 21 – 25 og 26

Gartnerarbejde

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 6 - 9 – 26 – 29 og 102

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 - 16 – 28 og 32

Vesterkobbel 36

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afd. i Augustenborg/Ketting/Fynshav

Hertugtorvet 14

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Hørup og Sydals

Kløverholm 29

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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Strategi for
organisationsbestyrelsen
Vi har i organisationsbestyrelsen gennem et stykke tid diskuteret hvordan målsætninger / strategi for vores
virke som bestyrelse skal se ud, hvordan vi får lavet konkrete handleplaner for at nå strategien.
Der er mange måder at gribe det an på, hvor vi i bestyrelsen har valgt, først at få klarlagt hvorledes vi
fungerer som bestyrelse.
Det skete på et seminar ultimo februar 2018. Resultatet heraf er senere evalueret på et efterfølgende
bestyrelsesmøde.
Vi valgte så i løbet af sommeren at fortsætte arbejdet med en ide genererings workshop, der blev planlagt til
starten oktober, hvor vi brugte en lørdag formiddag på den opgave.

Workshoppen ganske kort
For at få moderniseret målsætninger, strategier og handleplaner for organisationsbestyrelsen afholdt vi
sammen med forretningsfører en workshop i begyndelsen af oktober 2018.
Formålet var at få generet ideer til målsætninger og strategier for os som bestyrelse.
Workshoppen var begrænset til 2 emner:
•
•

Organisationsbestyrelsens opgaver
Kvalitet og effektivitet i service og forvaltning

Workshoppen strakte sig over en formiddag, og vi må sige at udkommet var over al forventning.
Lysten til at komme med ideer var stor, og vi endte med et idekatalog på 50 ideer samlet til de to emner.
Vi har sidenhen været igennem en prioritering af ideerne, på den måde at hver deltager har prioriteret ideerne
ud fra eget synspunkt.
Prioriteterne er samlet, og ud fra de enkelte prioriteringer, har det været muligt at lave en samlet prioritering.

Prioritering af ideer – begge emner samlet
1. Aktivt sikre afd. har en god økonomi / kvartalsvis gennemgang af regnskab / purre for at

gøre os stærke.

2. Føre tilsyn / opfølgning på aftaler / sparringspartner for forretningsfører
3. Årshjul / synlighed i hverdagen / arbejde nedefra og op
4. Undersøge medarbejdertilfredshed / god personalepolitik / work smarter, not harder
Resultatet af workshoppen, de i alt 50 ideer der fremkom, er nu vores arbejdsgrundlag for det videre forløb
med at modernisere målsætninger og strategi for vores arbejde.
Konkret har det resulteret i en prioriteret liste over ideer, der hver især repræsenterer en opgave der kan
konkretiseres i en målsætning og strategi.
En del af de ideer der fremkom, kan vi med fordel samle til en opgave, andre skal tages enkeltvis. Det primære
er, at vi nu har en katalog af ideer vi kan arbejde ud fra.
Det hele skal nu udmøntes i praktisk udførelse, efter den prioritering bestyrelsen har lavet.
Et arbejde der starter op i starten af det nye år, hvor vi starter op på de første ideer.
Det bliver en spændende tid, hvor der skal tænkes anderledes, hvor vi skal definere hvordan vi fremover
ønsker at arbejde og udføre det ansvar vi som bestyrelse har.
Tekst: Birger Persson.
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Oversigt over budgetterede huslejestigninger/fald fra 2018 til 2019
Pris i kr. pr. m2:
Afdeling

Stigning/Fald:

2018

2019

i%

kr. pr. m2

1

Sdr. Landevej 41 - 57

596,63

596,63

0,00%

0,00

2

Sdr. Landevej 44 - 106

566,02

566,02

0,00%

0,00

3

Friheds Allé

618,17

568,65

-8,01%

-49,52

6

Helgolandsgade/Arnkilgade

599,56

599,56

0,00%

0,00

8

Ørstedsgade/Tandsbjerg

613,91

613,91

0,00%

0,00

9

Ringgade

545,52

473,29

-13,24%

-72,23

10

Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Allé

623,61

623,61

0,00%

0,00

11

Borgm. Andersens Vej

485,83

485,83

0,00%

0,00

12

Grundtvigs Allé

565,28

565,28

0,00%

0,00

14

Skovkrogen

567,02

567,02

0,00%

0,00

15

Hjortevej/Stationsvej

653,94

653,94

0,00%

0,00

16

Vesterkobbel

740,82

710,82

-4,05%

-30,00

19

Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade

713,75

765,00

7,18%

51,25

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade 2A

818,40

788,77

-3,62%

-29,63

21

Udsigten/Bosager 13

775,04

775,04

0,00%

0,00

23

Lavbrinkevej

422,27

430,96

2,06%

8,70

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

588,00

588,00

0,00%

0,00

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

684,80

677,95

-1,00%

-6,85

28

Vøl-Bo

815,82

833,44

2,16%

17,62

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

773,51

773,51

0,00%

0,00

32

Damgade

814,44

814,44

0,00%

0,00

102

Louisegade 2-32

608,69

608,69

0,00%

0,00

106

Kløvermarken 1-63

599,10

651,52

8,75%

52,42

107

Tjørnebakken 1-22

691,60

691,60

0,00%

0,00

108

Kavsløkke 1-99

704,46

704,46

0,00%

0,00

109

Æblehegnet 1-23 og 2-72

613,40

649,66

5,91%

36,25

110

Bakkebo 1-12, Højbo 1-20

807,86

807,86

0,00%

0,00

114

Mølvang, Tandsbusk og Midthave

761,71

748,46

-1,74%

-13,25

119

Tinggården 1-19

714,40

714,40

0,00%

0,00

122

Kløverholm og Kløverlykke

701,80

701,80

0,00%

0,00

124

Askerøj

810,81

810,81

0,00%

0,00

125

Louisegade 1 A-K

982,40

982,40

0,00%

0,00

128

Ærøvej 1-13 og Svinget 11-33

769,37

769,37

0,00%

0,00

130

Fredsskovvej og Ringridervænget

704,99

704,99

0,00%

0,00

131

Kløverlykke 8-54

803,14

803,14

0,00%

0,00

151

Byhusene, Parkgade, Kettingvej og Hofgården

644,54

644,54

0,00%

0,00
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Efterårets mange afdelingsmøder er afholdt.
I efteråret blev der holdt afdelingsmøder i samtlige afdelinger. Her havde alle beboere for at komme og høre lidt om
de ting, der er sket i årets løb i deres egen afdeling og være med til at træffe beslutninger om budgettet for det nye år
– herunder vedligeholdelsesarbejder med mere. Samtidig var der mulighed for at nye beboere kunne blive valgt ind i
afdelingsbestyrelsen, og det var der en del der gjorde. Andre steder blev afdelingsbestyrelsen genvalgt.

Referater fra alle afdelingsmøderne kan læses på SØBO´s hjemmeside under nyt fra afdelingen og herunder er der
en kort oversigt over de beslutninger som blev truffet på møderne.
Afdeling 1.
Sdr. Landevej 41–57
Maling af kældre.
Asfalt foran carporte.

Afdeling 2.
Sdr. Landevej 44-106
Udbud af kloakseparering.

Afdeling 3.
Friheds Allé 13-43
Udskiftning af Velux vinduer.
Ny legeplads fra Maxplay.
Undersøg mulighed for indkørsel foran Gårdmandskontor.
Afdeling 6.
Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12-14
Etablering af nedgravet affaldsstation.
Eksisterende miljøskur + 1 stk. fra afd.9 omdannes til el-cykler/scooter rum med
strømudtag.
Indgåelse af aftale med APCOA Parking om kontrol.
Afdeling 8.
Tandsbjerg 2-8 og Ørstedgade 75-131
Kloakseparering Tandsbjerg og Ørstedsgade.

Afdeling 9.
Ringgade 240- 270
Etablering af 2 stk. nedgravede affaldsstationer.
Fjerne hæk og så græs ved p-plads (Garager).
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 10.
Orla Lehmannsvej 1-5 og Grundtvigs Allé 1-13
Etablering af fjernaflæste målere (pris hentes).
Renovering af gæsteværelse - Skyde alle Måger
Maling til Garageporte. (Brugere udfører)
Etablering af nedgravet affaldssortering. (Når planen kendes)
Afdeling 11.
Borgmester Andersens Vej 1-39
Hækklipning 2 gange i året (Hede DK er informeret)
Lakering af alle hoveddøre.

Afdeling 12.
Grundtvigs Allé 7-29
Maling af trappegelænder i alle trapperum. Plantning af træer i skel. Se referat.
Etablering af belysning over hovedindgange. Økologisk bekæmpelse af ukrudt. (Hede DK)
Fliser under borg bænkesæt. Rep. af indkørsel. Køb af rebounder.
Installering af opvaskemaskine i køkken. Etablering af molok system.
Afdeling 14.
Skovkrogen 1-20
Intet.

Afdeling 15.
Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F
Etablering af nedgravet affaldsstation på Hjortevej.
Bilvaskepladser nedlægges.
Skilte til gæsteparkering på Stationsvej.
Gule streger langs fortovskant på Stationsvej.
Afdeling 16.
Vesterkobbel 1-56
Tage mod nord og øst sprøjtes for alger.
Fælde træ ved nr. 33 der står inde i hæk.

Afdeling 19.
Kirkegade 5 og Sankt Jørgens Bjerg 1-5-9
Intet.

Afdeling 20.
Dam-Bo, Ler-Bo og Damgade
Etablering af nedgravet affaldsstation.
Opsætning af støttemur og etablering af flere p-pladser.
Asfaltering af nye p-båse inkl. striber.
Fældning af træer og rydning af buskads på bakken ved Ler-Bo.
Afdeling 21.
Udsigten 2-6
Maling af tårne, vinduer og døre på Bosagergården.
Undersøge om ventilationsrør trænger til rensning og hvis det er tilfældet skal de renses.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 23.
Lavbrinkevej 11-45
Udskiftning af gummipakninger i hoved- og terrassedøre.
Udskiftning af vvb til varmeveksler.
Besluttet nuværende beboere kan få ombygget deres bolig.
Afdeling 25.
Frederikparken 1-7 og 2-6
Rensning af rør til udsugning. Plante flere Syren ved nr. 7
Plante 4 dværgsyrentræer ved parkeringsplads 2-6. LED i miljøskur ved nr. 1 (morten)
Gule hække fjernes langs indgange, græs i stedet (Susan). Spidser ved indkørsler fjernes
Afdeling 26.
Frederikparken 8-13
Etablering af moloksystem. Rensning af tæpper i opgange på alle etager.
Udvidelse af cykelskure i forb. med nedlæggelse af affaldsrum.
Udskiftning af de oprindelige udsugningsmotorer. Termografering skal laves når det er
vinter. Genplantning af bøgehæk i efteråret.
Afdeling 28.
Vøl-Bo
Udskiftning af termotag over adgangsareal
Magnet dørholder på terrassedør
Ønsker hækken klippet tidligere
Afdeling 29.
Fregatten, Jagten og Galeasen
Nedlægge rosenbed ved Fregatten og Jagten, i stedet sås græs med Forårsløg
Ilmod fugebånd udskiftes/ smøre og justere døre og vinduer
Nedgravning af 2 miljøstationer (når planen kendes)
Afdeling 32.
Damgade 34-42
Robotplæneklippere til det store område.
Vask af solcelleanlæg hvis der er behov.

Afdeling 102.
Louisegade 2-32
Kloakseparation.

Afdeling 106.
Kløvermarken 1-63
Skilt på græsplæne med ”hunde høm høm forbudt”.
Ny hæk over mod Tjørnebakken.
(Fliser, bænk og parasol ved legeplads).
Afdeling 107.
Tjørnebakken 1-22
Intet.

14

Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 108.
Kavsløkke 1-99
Udskiftning af ventilationsanlæg til emhætter.
Udskiftning af terrassedøre i alt kr. 200.000,Udskiftning af gummifuger ved vinduer og døre hus nr. 75-99. Tjekke fuger først.
Afdeling 109.
Æblehegnet 1-23 og 2-72
Udfræsning af cementfuger i bruseniche og ny gummifuge i alle hjørner.

Afdeling 110.
Højbo 1-20 og Bakkebo 1-12
Maling af alle hoveddøre.

Afdeling 114.
Mølvang 1-23, Tandsbusk 53A-59C og Midthave 2-24
Fjernelse af bed ved parkeringsplads Tandsbusk. Evt. ekstra parkeringsplads.
Evt. nedrivning af ungdomsboliger.
Evt. ombygning af familieboliger.
Afdeling 119.
Tinggården 1-19
Der søges om nedlæggelse af legeplads.

Afdeling 122.
Kløverholm 1-38 - Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
Kort over hvor hækken skal være 170 cm og hvor den skal være 180 cm.

Afdeling 124.
Askerøj
Udluftning af gangareal i underetagen.
Nyt P-skilt ”Forbeholdt beboere/gæster til Askerøj 1.24”.

Afdeling 125.
Louisegade 1 A-K
Smøring og justering af alle vinduer og døre.

Afdeling 128.
Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33
Smøring og justering af alle vinduer og døre.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 130.
Ringridervænget og Fredsskovvej
Male loft i carporte.
Male døre i skuret.

Afdeling 131.
Kløverlykke 8-54
Udskiftning af træstolper i carport og terrasser. Hvis de gamle stolper er trykimprægneret
skal de genbruges til afskærmninger til renovogne.
Montering af 8 emhætter.
Nye hus numre ca. 20x20 cm.
Dørene til redskabsrum skal males.
Afdeling 151.
Hofgården 1-19 og 2-18, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade 1-11 og Kettingvej 28-38
Smøring og justering af vinduer. Renovere pavilion max 10.000,-.
Container til haveaffald på Hertugtorvet (800 liter).
Sandkasse på Hertugtorvet nedlægges. Vandtønde etableres ved Enghaven 9
Totalrenovering af ledige huse Parkgade og Kettingvej (udvalg: Frederik, Maiken & Sv.
Aage). Større container til restaffald på Hertugtorvet

Alle de vedtagne arbejder skal være afsluttet i kalenderåret 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varmepumper i afdeling 110 og 128.
Afdeling 128 på Svinget har fået installeret 2
Afdeling 110 i Fynshav har gennemgået en
store
varmepumper som primær varmekilde og har
energirenovering af deres varmesystem.
Alle naturgasanlæg er fjernet - bortset fra dog stadigvæk naturgasanlægget som supplement
fælleshuset, der fortsat bruger naturgas som varmekilde.
supplement varme - når det er rigtig koldt og
erstattet med varmepumper luft til vand.

Tekst og foto: Jesper Baun Schmidt.
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RUNDGANG MED INSPEKTØR AFDELINGEN.
Organisationsbestyrelsen var torsdag den 28. juni
2018 inviteret på rundgang i nogle enkelte Søbo
afdelinger.
Turen startede på kontoret på Sundsmarksvej med
en kop kaffe.

Herefter gik turen til afd. 21 på Udsigten, hvor der
blev kigget på tagene, der skal udskiftes inden for
det nærmeste.
Næste stop var Park Kollegiet på Augustenborg
Landevej, som Søbo overtager den 1. oktober 2018,
hvor der så skal ske en større ombygning afdelingen kommer til at bestå af både rækkehuse og
etageboliger.
Derefter gik turen til Høruphav, her var et tidligere
fælleshus bygget om til bolig og det var der kommet
et rigtig dejligt rækkehus ud af.

Sidste stop på turen var afd. 12 på Grundtvigsalle,
hvor der også skal nyt tag på, måske med solceller,
et arbejde som Project Zerro er med ind over i et
project HAPPI, hvor der måske kan skaffes nogle
penge til dette arbejde.
Afd. 12 havde også fået en ny bålhytte, som så
meget spændende ud.

Turen sluttede igen på kontoret på Sundsmarksvej,
hvor der blev takket inspektørafdelingen for den
gode tur.
Herefter ønskede
sommerferie.

alle

hinanden

en

god

Foto og tekst: Erling Jürgensen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den 21. juni 2018 var alle organisationsbestyrelser i
Boligforeningerne i Sønderborg Kommune inviteret til
at høre om, hvor langt Projekt Zero er med Projekt
HAPPI.

Der var repræsentanter fra alle boligforeningerne,
samt 3 fra Projekt Zero.
Der blev pointeret, at det var vigtigt, at alle
repræsentanter havde samme viden, derfor dette
sommermøde.
Der blev oplyst om, at den 29. juni ville der være
opstart på hjemmeside.
Der er valgt 56 afdelinger i kommunen til
energirenovering.
Der er planlagt renovering for 114 mio. kr.
Der blev sagt, at finansiering af disse projekter vil
foregå på anden måde end vanligt.

Energi udledelses profilen i hver boligforening vil
have opstart til august 2018.
Alt dette laves ud fra FN s verdensmål.
Mødet afsluttedes med ønsket om god sommer.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.
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FN’s 17 verdensmål – til konference for organisationsbestyrelser i BL
Jeg deltog i starten af september i BL’s konference for organisationsbestyrelsen, hvor emnet var FN’s 17
verdensmål, og hvordan vi i den almene sektor kan være med til at fremme disse.
Lad mig sige med det samme, det var en utrolig spændende konference, med flere foredragsholdere, hvoraf
Mogens Lykketoft uden tvivl var den mest inspirerende.
Resultatet fra konferencen kan ses i forbindelse med denne artikel, hvor også de 17 mål er nævnt hver især.
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FN’s 17 verdensmål – BL konference fortsat….
Mogens Lykketoft, der som formand for FN’s generalforsamling i 2015, var med til at få de 17 verdensmål
vedtaget i FN, og få dem sat på dagsordenen rundt i verden.
Hans indlæg var det mest inspirerende, derom er der ingen tvivl.
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FN’s 17 verdensmål – BL konference fortsat….
Som en del af konferencen, skulle hver deltager placere 3 stemmer på de mål, som hver især mente var de
vigtigste for os i den almene sektor.
Det gav et meget klart resultat:
3
6
7
11

Sundhed og trivsel
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Bæredygtige byer og lokalsamfund

4 mål, som vi i den almene sektor helt klart har indflydelse på.

Sundhed og trivsel, det er vi med til at skabe, ved at tilbyde gode og velfungerende boliger, i
fællesskaber hvor vi kommer hinanden ved.
Rent vand og sanitet, har vi som enkeltpersoner og boligforeninger indflydelse på ved at
behandler både vores vandforbrug, og ikke mindst spildevand på de, for miljøet, bedst mulige
måder.
Bæredygtig energi, her gør vi allerede rigtig meget. Mange afdelinger har efterhånden solceller
på tagene, der producerer strøm til den enkelte og til de fællesfaciliteter der er i den enkelte
afdeling.
Bæredygtige byer og lokalsamfund, det mål kan vi i dag hjælpe med at implementere.
Nybyggerier kan så vidt muligt projekteres som CO2 neutrale, brug af jordvarme, solenergi, og i
sidste instans vindmøller. Det er kun os selv, og de økonomiske rammer vi har, der sætter
grænsen.
Blot eksempler på hvor vi i den almene sektor har en indflydelse, og kan være med til at sætte de 17
verdensmål på dagsordenen.
Som I kan se i resultatet fra konferencen, fremkom der masser af guldkorn, ideer under hvert af de
prioriterede mål, og vi var i stand til at skrive den gode historie ”Sammen skaber vi balance – Fordi i
morgen skal blive bedre end i går”.
En historie der, håber jeg ikke blot forbliver en historie, men som vi sammen fører ud i livet, i de projekter vi
har – om det er renoveringer eller nybygning af boliger.
Jeg håber, både denne artikel, og ikke mindst det resultat vi præsterede på konferencen, vil være til
inspiration og oplæg til mange gode frugtbare diskussioner ude i de enkelte afdelingsbestyrelser.
At vi også i Søbo kan blive endnu bedre til at sætte vores præg på lokalsamfundet hvor vi er, på en god og
bæredygtig måde.
Tekst: Birger Persson.

Lov om databeskyttelse er vedtaget af folketinget.
Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og den har stor indflydelse på
vores oplysninger her i bladet omkring hvem der er blevet valgt ind i de
forskellige afdelingsbestyrelser med mere.
Således er det nødvendigt, at man skriftligt meddeler SØBO’s
administration, at man ikke har noget imod at blive nævnt på SØBO’s
hjemmeside og i beboerbladet.
Det er derfor, at der mangler adskillige navne i oversigten over
afdelingsbestyrelser med mere – så husk at give besked – så beboerne
kan komme i kontakt med jer som valgte tillidsfolk.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Kløvermarken 33

29 37 93 35

birgerp26@gmail.com

40
27
27
29
21

kdalgaard@stofanet.dk
hpetz@jubii.dk

Næstformand:
Birger Persson
Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Anne Cathrine Sørensen
Charlotte Sørensen
Jens Peter Nørgaard

Hjortevej 12
Lavbrinkevej 27
Hertugtorvet 2
Kavsløkke 95
Grundtvigs Allé 5 II th.

74 43 16 71

27
83
92
60
60

86
87
51
34
86

71
60
13
02
42

justme51@stofanet.dk
kavslokke@stofanet.dk
jp.hf@hotmail.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Berit Nydahl, Sdr. Landevej 64
Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

Telefon

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

E-mail

74 43 05 60

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

info@soebo.dk

23 44 88 40
28 71 59 42
74 33 30 44

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:
Nichlas Hummelsberger, Friheds Allé 45
Christina Dyhr Hummelsberger, Friheds Allé 45
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.

connyhauge@gmail.com
nydahl-voss@mail1.stofanet.dk
lisstolberg@gmail.com

nichlas.hummelsberger@gmail.com

AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:
Anne Grethe Jensen, Arnkilgade 1 1. tv.
Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 1. th.
Pialucia Smille Jespersen, Arnkilgade 1 2. th.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92
Leo Egholm Johansen, Ørstedgade 75
Jorunn Clausen, Ørstedgade 101
AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand / bestyrelse:
Lone Jepsen, Ringgade 264 st. tv.
Angelika Jepsen, Ringgade 256 st. th.
Henrik Schmoldt, Ringgade 270 st. tv.

Mobil

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

74 42 80 19

60 14 13 58
26 20 76 09

christiina@dyhr-kostow.dk
amittet@outlook.com

20 71 23 16
21 66 32 94

arnkilgade28@gmail.com
heksenadnil@hotmail.com
pialucia.smille@gmail.com

20 88 17 37
28 99 46 51
22 35 93 55

lej@rsyd.dk

24 26 21 29
22 15 94 50

lonejepsen@hotmail.dk
angelikacjepsen@gmail.com

jorunn@stofanet.dk

henrikschmoldt@gmail.com
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

Telefon

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

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand / bestyrelse:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
21 60 86 42
Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5 II th.
74 43 42 59
26 16 42 59
Helle Nielsen, Orla Lehmanns Vej 9 I tv.
61 66 53 93

jp.hf@hotmail.com

AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand / bestyrelse:
Jørgen Brodersen, B. Andersens Vej 27 st.th. 74 42 95 68
Allan Hansen, Borgm. Andersensvej 27 st. tv.
40 33 63 07
Jette Wolff Kristensen, B. Andersensvej 35 st. tv.

jbemb@post.tele.dk

AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand / bestyrelse:
Birthe Holm, Grundtvigs Allé 17 st. tv.
Arne Vermehren, Grundtvigs Allé 13 I. th.
Kenneth Eis, Grundtvigs Allé 15 II tv.
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Svend Aage Petrat-Meyer, Skovkrogen 11
Flemming Egedal, Skovkrogen 18

24 65 59 65
24 84 91 58

fritz-hanne@hotmail.com
helleplus3@gmail.com

ajh2010@live. dk
jette.wolff@stofanet.dk

birtheleonhardholm@gmail.com

60 43 51 09
30 58 09 29
91 15 40 60

ave@danfoss.com
aarup.eis@gmail.com

50 44 65 59
29 86 77 56

hoejsager2010@live.dk

AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand / bestyrelse:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
74 43 16 71
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 42
60 14 52 75

40 27 86 71
23 66 77 72
40 32 80 96

kdalgaard@stofanet.dk
wivienjensen@gmail.com

AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:
Henrik Brøndum, Sct. Jørgens Bjerg 5 B 1
Marie Louise Rumley, Sct. Jørgens Bjerg 5 B st.
Hanne Davidsen, Sct. Jørgens Bjerg 5 A st.

74 42 42 42

74 42 05 30

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 21 - Udsigten
Formand / bestyrelse:
Poul Danior, Udsigten 4 st. dør 4
Leo Rasmussen, Udsigten 6 II dør 2
Margit Juhl, Udsigten 2 II dør 2
AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Svend Aage Frederiksen, Lavbrinkevej 25
AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
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21 64 73 72
29 86 07 55
74 43 05 60

74 65 35 74

74 43 12 45
74 43 07 23

svaage2801@gmail.com
egedal@familie.tele.dk

buhrannemette5@gmail.com

info@soebo.dk

brondum@soebonet.dk
louise@rumley.dk
h.m.davidsen@gmail.com

info@soebo.dk

40 71 39 64
40 52 29 85

leo-kirsten@hotmail.com

41 56 12 45
30 28 37 24
23 63 86 21

enol.isoe@gmail.com

74 43 05 60

info@soebo.dk

miswift@stofanet.dk

studie4@live.dk
lavbrinke@mail.dk

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2
Nicolai Nielsen, Frderikparken 8 I dør 3
Johan Møller Borgstrøm, Frederikparken 10 II dør 1

hellehansen2808@gmail.com

AFDELING 28 – Vøl-Bo
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Johan.budh@gmail.com

74 43 05 60

AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Egon Nielsen, Fregatten 10 1.
74 48 88 79
Anne Grethe Smallpiece, Jagten 9 I.
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Hans Jørgen Struck, Damgade 34 II th.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.

soebo@birkenet.dk

gismo2000@live.dk

24 24 18 99
agsmallpiece@yahoo.dk

81 61 55 10
74 42 76 98

AFDELING 102 - Louisegade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

britaskyborg@gmail.com
hansjstruck@gmail.com
fogrose@gmail.com

74 43 05 60

AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:
Birger Persson, Kløvermarken 33
Sabrina Cordes, Kløvermarken 31
Per Schwabe, Kløvermarken 53

info@soebo.dk

22 34 22 97

info@soebo.dk

birgerpersson@yahoo.com
cordes87@hotmail.com
perschwabe@yahoo.dk

AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:
Marc Preiss, Tjørnebakken 20
Bert Preiss, Tjørnebakken 19
Arnheidur Lindskjold, Tjørnebakken 16

bert-preiss@jubii.dk
agl250477@gmail.com

AFDELING 108 - Kavsløkke
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 109 - Æblehegnet
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:
Bodil Nielsen, Højbo 2
Anne Carstensen, Højbo 11
Arne Jensen, Bakkebo 6

74 47 43 32

AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
74 43 05 60
AFDELING 119 - Tinggården
Formand / bestyrelse:
Mai Britt Schroll, Tinggården 15
Anne Mette Bladmose, Tinggården 1
Mike Rosanes, Tinggården 6

24 65 19 55

bodil.iris@gmail.com

info@soebo.dk

mbschroll@gmail.com
bladmose@outlook.com
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 122 – Kløverholm 1-78 og Kløverlykke 1-29
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 124 – Askerøj
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:
Erik Heise, Svinget 23
Kirsten Rossen, Svinget 33

erik-heise@hotmail.dk
kirsten.rossen@outlook.dk

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Holm, Fredsskovvej 6
74 47 05 02

41 31 31 77
28 55 92 11

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
Formand / bestyrelse:
Jørn Blom Søgaard, Kløverlykke 8
Susanne Poulsen, Kløverlykke 24
Henrik Collin, Kløverlykke 24
AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Anna Hynding, Enghaven 3
Svend Aage Monberg, Parkgade 14
Svend Aage Saustrup, Hofgården 3

sonja.60@hotmail.com
svendsen@9316.dk
faholm@hotmail.com

afdeling131@gmail.com

23 81 72 15

justme51@stofanet.dk
annahynding@gmail.com

74 47 22 87
74 47 14 64

Antenneforeningens bestyrelse
Formand:
Jørgen Brodersen, Borgm. Andersens Vej 27 st. th

Afdeling 11

74 42 95 68

jbemb@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
Allan Hansen, Borgm. Andersens Vej 27 st. tv.
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102

Afdeling 26
Afdeling 8
Afdeling 11
Afdeling 2

27
20
40
23

helle1408@gmail.com
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57
88
33
44

72
17
63
88

51
37
07
40

ajh2010@live.dk
connyhauge@gmail.com

Formandsmøde den 23. oktober 2018.
Der var 18 fremmødte.
Mødet blev ikke som vanligt afholdt i vores
beboerhus - men blev afholdt på Hotel Comvell.
Mødet startede med en dejlig middag.
Der blev orienteret og debatteret ud fra følgende
dagsorden:
Pkt. 1. Orientering fra administrationen.
Der er travlt på kontoret, den 1. oktober er
man gået i gang med renoveringen af
kollegierne.
Råderetssagerne har i en periode været
nedprioriteret, men nu er man gået i gang
igen.
Projekt HAPPI, afd. 12 og 21 er godkendt til
solcelleanlæg.
Fælles opnotering: GAB har måske ? måske
ikke? opsagt fællesopnoteringsordningen !!!
B42 har måske lyst til at være med i
opnoteringen !!!
Søbo har fra maj måned 2019 64 nye
boliger.

Pkt. 4. Ombygning af Kollegierne og Bülowsvej
Ombygningen er gået i gang på kollegierne.
Park kollegiet, der bliver der malet og gjort i
stand på 2. sal (det gamle plejehjem).
Det vil komme til at koste 22 mio. kr. at
renovere på Borgmester Andersens vej.
Vedrørende Bülowsvej:
Skema A er sendt ind.
Der presses på fra Søbos side for at få det
igennem i år.

Pkt. 5. Brandkursus.
Se Søbos hjemmeside.
Kurset varer ca. 2 timer.
Pkt. 2. Evaluering af afdelingsmøder.
Næste år vil møderne starte kl. 17.
Der blev efterlyst, at der på møderne vil
blive mindre økonomi og mere trivsel.
De fremmødte var dog godt tilfredse med
den måde regnskabet blev fremlagt på.
Pkt. 3. Budget.
De
fleste
afdelinger
får
ingen
huslejeforhøjelse, nogle afdelinger får
nedsættelse
og
en
håndfuld
får
lejeforhøjelse.

Pkt. 6. Eventuelt.
Der var nogen interesse for at mødet måske
kunne lægges på en anden ugedag.
Referat fra afdelingsmøder - skal de omdeles
eller kun lægges på hjemmesiden.
Hver afdeling bedes melde ind inden maj
måned 2019.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.
Fotos: Erling Jürgensen.

Redaktionen ønsker alle vore læsere
en rigtig god jul og et godt nytår.
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ERFA-møde mellem NAB, B 42 og SØBO.
Det årlige ERFA-møde for boligforeningernes
organisations bestyrelser, foregik i år den 8.
november og i år stod Søbo som vært.
Herudover deltog Nordborg Andelsboligforening
(NAB) og for første gang deltog boligforeningen B42
fra Sønderborg.
Mødet startede med at formanden for Søbo
Annalise Lyngkilde bød velkommen.
Herefter gik man i gang med dagens dagsorden,
som var FN`s verdensmål.
Det var Jan Mortensen fra NAB, der stod for dette
emne.

Der er 17 verdensmål, som vi alle vil komme til at
skulle tage stilling til i de kommende år.

Næste emne talte man om, hvad der sker i lokal
området – blandt andet, hvad kommunal bestyrelsen
vil med almene boliger og hvad boligforeninger gerne
vil.

Jan fortalte om de mål, som BL ( almene boliger) vil
arbejde videre med i første omgang.
Det sidste emne handlede om renoveringer i de 3
boligforeninger.

Her var der meget at berette om - alle 3 foreninger
er i gang med renoveringer af større eller mindre art.
Søbo ville også gerne i gang med at bygge på
Bülowsvej - men venter på, at byrådet giver
tilladelse.
Tekst og fotos: Erling Jürgensen.
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Domea - Landsmøde på Nyborg Strand.
Der var landsmøde i Domea den 1. og 2. juni 2018.
Samtaleemnet var Det gode Boligliv.
Garant forsamling og repræsentantskabsmøderne
forgik jf. lovene.
Formand Poul Rasmussen blev valgt for 1 år. Da
han tiltrådte midt i en valgperiode.
De andre valgbare blev valgt for 2 år.
Der blev efter møderne budt velkommen til dette
års konference - i år handlede det om Det gode
Boligliv.

Hvilke visioner har man til fremtidens boliger og
hvorledes man ønsker de skal de være.
Der kom mange gode visioner ud af dette.
En stor væg med de forskellige deltageres visioner
og drømme blev til med post it.
Lørdag blev vi efter udtjekning og dejlig
morgenmad vækket og klar til resten af konferencen
af Nyborg Gospel kor.
En god konference og gensyn med mange af de
andre deltagere som man har lært at kende.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

Sommerfest i afdeling 15 – Hjortevej / Stationsvej.
Lørdag den 11. august 2018 var der inviteret til
sommerfest - festen foregik i carportene.

Festen skulle være foregået i et telt på plænen
bagved carportene.
Men lige nøjagtig den weekend var vejret desværre
dårligt så vi kunne ikke sætte teltet op på grund af
regn og blæst.

29 personer havde meldt til og det er ca. halvdelen
af boligerne i afdelingen der var repræsenteret.
Det blev en rigtig hyggelig fest, hvor der blev
sunget og skålet og mange fik en god snak med
deres naboer/ genboer.
Tekst og fotos: Erling Jürgensen.
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 19. november 2018, kl. 18.30-20.00
på Business College Syd
Tilstede: 57 medlemmer af repræsentantskabets 83 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans
Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt og Nina
Frederiksen.

•

Repræsentantskabsmødet blev indledt med
en middag kl. 17.30. Mødet startede kl. 18.30.

•

Formand Annalise Lyngkilde bød velkommen
og præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for repræsentantskabet.

•

•
•

•
•

3)

Referat:
1)

Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.

2)

Formanden orienterer om arbejdet
i den forløbne periode.
Annalise Lyngkilde orienterede om
følgende forhold:
•

•

•
•
•

•

•
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Et Danmark uden parallelsamfund.
Lovforslaget har været i 1. og 2.
behandling og forventes godkendt af
Folketinget inden 1. dec.
Skema A vedr. byggeri på Bülowsvej,
vores ansøgning er endnu ikke
behandlet af byrådet.
Kommunen
mangler
selv
at
udarbejde en ny strategi for de
almene boligorganisationer.
Såfremt
vi
ikke
modtager
tilbagemelding på vores ansøgning
vil organisationsbestyrelsen tage
kontakt til økonomiudvalget og
borgmesteren i starten af det nye år.
Ombygning af de tidligere kollegier.
Antallet af nye medlemmer har sat
rekord i oktober måned.
Deltagelse i afdelingsmøderne, hvor
formanden har lagt mærke til
afdelingsbestyrelsernes store engagement
og
sociale
virke
i
afdelingerne.
Organisationsbestyrelsen
arbejde
med målsætninger og strategier.
Bestyrelsen har fået hjælp fra en
konsulent. Workshop afholdt den
6.okt.
BL’s bestyrelseskonference med FN’s
17 Verdensmål som tema.

Erfaringsudvekslingsmøde med NAB
og B42 den 8. november.
Deltagelse fra B42 bestyrelse til
afdelingsmødet for afd. 11 og 15.
Kredskonference med deltagelse af 2
organisationsbestyrelses-medlemmer.
Møde med økonomiudvalget om
kommunens boligstrategi.
Ingen ledige boliger i 2018,
ventelisterne vokser. Det går godt og
vi er en organisation i vækst.
4 medarbejdere i administrationen
har haft 10 års jubilæum i årets løb.
Tak
til
alle
medarbejdere,
organisationsbestyrelsen,
afdelingsbestyrelserne
og
repræsentanterne for det gode
samarbejde.

Evaluering af afdelingsmøderne.

Anne Cathrine Sørensen orienterede om
de afholdte afdelingsmøder og kom kort
ind på følgende punkter:
• Nogen
har
tilkendegivet
at
fremlæggelse af regnskab og budget
fylder
for
meget
på
afdelingsmøderne. Regnskabet bliver
fremlagt
til
orientering
og
budgetterne skal godkendes på
møderne.
• Deltagerne på formandsmødet har
konkluderet, at
regnskab
og
budget ikke fylder for meget.
• Afdelingsformændene udtrykte
tilfredshed
med
den
måde
afdelingsmøderne blev afviklet.
• Huslejenedsættelser
i
flere
afdelinger. Lejestigninger i enkelte
afdelinger.
• Fint fremmøde og god spørgelyst på
alle møder.

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat…
4)

Kursus for repræsentantskabsmedlemmer i Mommark den 26.
januar 2019.

Træls at vi ikke kan komme i gang med
at bygge når manglen på boliger er til
stede. Fra byrådet godkender skema A
til de nye lejere kan flytte ind i boligerne
vil der typisk gå 2 år.
Projektering og udbud tager tid og
byggeperioden forventes at tage mindst
1 år.
6)

Arbejdet med at ombygge de tidligere
kollegieboliger er godt i gang.
Afdelingerne betegnes fremover som
Afdeling 37 - Augustenborg Landevej 77
og afdeling 38 - Borgmester Andersens
Vej 43-53.
En
sparerunde
har
betydet,
at
bygningen der tidligere har huset
Ulkebøl kommunekontor ikke ombygges
men blot istandsættes.
De 11 mindre boliger i denne bygning er
allerede udlejet.

Jens Peder Nørgaard fra kursusudvalget
meddelte,
at
kurset
er
under
planlægning og vil bestå af workshops
og foredrag. Afdelingsbestyrelser og
repræsentantskabsmedlemmer vil blive
inviteret.
Rundtur i Søbos afdelinger er planlagt til
lørdag den 30. marts 2019. Invitation
udsendes i det nye år.
5)

De
øgede
håndværkerudgifter
til
projektet på Borgmester Andersens Vej
har medført, at kommunen har bevilliget
yderligere grundkapital på kr. 300.000.
Interessen for de ombyggede boliger er
stor på begge adresser.
Mange er skrevet på ventelisten.
Informations og tildelingsmøde kommer
til at foregår i januar måned.

Byggeplaner på Bülowsvej.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
orienterede om sagens stade.

De ekstraordinære lejeindtægter fra de
11 boliger i afd. 37 bidrager positivt til
afdelingens økonomi.
7)

Vi afventer stadig kommunens lån til
grundkapital (rente og afdragsfrit lån).
Vi ønsker at opføre 50 boliger. Primært
store boliger idet disse efterspørges.
Projektet indeholder 12 rækkehuse i 2
plan og 38 lejligheder i 2 og 4 etager.

Igangværende
ombygning
Borgmester Andersens Vej 43-53 og
Augustenborg Landevej 77.

Godkendelse af, at bestyrelsen kan
arbejde videre med evt. optagelse
af B42 i den fælles boligportal
Syddanskbolig med Søbo og NAB.
Der har været et tæt samarbejde med
GAB og NAB om den fællesportal i
mange år.
Aftalen omkring Syddanskbolig.dk blev
revideret i 2017.
Udgifter til drift og vedligehold af
boligportalen fordeles efter antal boliger
i den enkelte forening.
Indtægter fra medlemskontingent og
ventelistegebyr fordeles på samme
måde.
GAB udtræder ved udgangen af 2018.
Fremover vil indtægter og udgifter
således kun bliver fordelt mellem NAB
og Søbo.
Vi har derfor spurgt B42 om de havde
interesse i at indgå i en fælles
boligudlejningsportal.
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat…
8)

Aftale med Domea om levering af IT
udløber i 2020. Bemyndigelse til
bestyrelsen om indgåelse af fornyet
aftale omkring levering af IT.

Organisationsbestyrelsen
vil
gerne
arbejde videre med denne mulighed.
Fordele og ulemper skal listes op.
Vi skal blive enige om, hvordan vi
tilgodeser alle medlemmer og de
boligsøgende bedst muligt.
B42 råder over 8000 medlemmer og
2000 boliger, foreningen har ca. 200
flytninger om året.
Flere medlemmer betaler i dag det
årlige gebyr for bevarelse af anciennitet
til B42 og Søbo og NAB.
Denne udgift vil de kunne spare såfremt
B42 blev en del af vores fælles
boligportal.

Jørgen Brodersen afd. 11 – Bestyrelsen
må gerne arbejde videre.

Birger Persson orienterede om Søbos
nuværende aftale med Domea.
Bestyrelsen vil gerne opsige kontrakten
og genforhandle aftalen.
De store udgifter til konvertering som er
indeholdt i den nuværende aftale vil
gøre en ny aftale billigere.
Domea ønsker at oprette en udviklingsfond, hvor organisationerne skal bidrage
med et beløb pr. lejemål.
Som forretningskunde ønsker Søbo ikke
at finansiere Domea’s udviklingsfond.
I den nuværende kontrakt er der ikke
taget forbehold for nedetid hvilket skal
forhandles ind i en ny aftale.
Ligeledes skal licens til Microsoft være
indeholdt i en ny kontrakt.
Løbetiden på aftalen bør kun være 1 år i
stedet for 5 år.
Aftalen skal opsiges til udgangen af
2018 og udløber pr. 31.12.2019.

Marian Jakobsen afd. 26 – God ide,
bestyrelsen må gerne arbejde videre.
Repræsentantskabet gav organisationsbestyrelsen bemyndigelse til at arbejde
videre om optagelse af B42 i vores
fælles boligportal Syddanskbolig.

Repræsentantskabet gav bestyrelsen
bemyndigelse til at indgå en ny aftale
med Domea om levering af it.
Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for bemyndigelserne som
bestyrelsen har fået.
Tak for et godt og konstruktivt møde der sluttede kl. 20.

Fotos: Poul Erik Mikkelsen.

Referent: Nina Frederiksen.

Lis Knudsen afd. 25 - Så længe det ikke
er nogen endelig godkendelse er det ok.
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Repræsentantskabsmøde
i
Antenneforeningen Søbo.
Tirsdag den 12. juni 2018 havde Søbo antenneforening indkaldt til det årlige repræsentantskabsmøde, som
foregik i Beboerhuset på Vesterkobbel.
Der deltog 18 repræsentantskabs medlemmer og Nina Frederiksen fra administrationen.
Formand Jørgen Brodersen bød velkommen, hvorefter man gik i gang med dagsordenen.
Først valg af dirigent, hvor Erling Jürgensen blev valgt - herefter blev Nina Frederiksen valgt som referent.
Næste punkt var aflæggelse af bestyrelsens beretning, hvilket Jørgen Brodersen stod for, den blev derefter
godkendt.
Det 4. punkt på dagsordenen var:
NYE TILTAG FRA DOA.
Her fortalte Jørgen, at der ikke var sket det helt store - men DOA havde fået ny formand, som hedder Benny
Ketelsen og kommer fra SAB - han afløser Tage Skott.
Det blev også en del snak fra repræsentanterne, hvad DOA står for og hvad Stofa havde med DOA at gøre.
Det blev besvaret med at DOA er dem der leverer radio- og tv-signal til alle boligforeninger og kollegier i
Sønderborg.
DOA leverer også internet og telefoni, priser og programmer kan ses på DOA`s hjemmeside eller i Søbo Nyt.
Stofa leverer de forskellige programmer til DOA i denne periode, det kan blive et andet firma ved næste udbud.
Så bestyrelse har et stykke arbejde at gøre, for at forklare beboerne, hvordan det hele hænger sammen. for der
var en del usikkerhed om det på mødet.
Indkomne forslag var vedtægtsændringer, som var en del år gamle, der blev vedtaget nogle ændringer.
De næste punkter var valg til bestyrelsen her blev formanden Jørgen Brodersen genvalgt og der blev valgt 2 nye
til bestyrelsen Jørgen Schmidt fra afd. 8 og Helle Hansen fra afd. 26. der blev ikke valgt nogle suppleanter, da der
ingen ønskede at stille op.
Sidste punkt var eventuelt, her var lidt løs snak.
Herefter sagde dirigenten tak for god ro og orden og formanden sagde tak for i dag.
Tekst: Erling Jürgensen.

DOA

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

Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Beslutningsreferat fra ordinær repræsentantskabsmøde 2018

Repræsentantskabsmødet afholdtes på Bygtoften 2 i
Sønderborg.
34 personer fra 5 antenneforeninger (SAB, SØBO,
B42, Skonnerten og Sct. Jørgens Hospital var
fremmødt til mødet.
1. Valg af dirigent:
Palle Niss blev valgt.
Stemmeudvalg blev ikke brugt.

2. Beretning fra 2017 om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
Blev aflagt af formand Benny Ketelsen, Torben
Sørensen og Leif Skaar.
Blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2017.
Blev gennemgået af Mai K. Rotne og godkendt.

Referat fortsættes på næste side….
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
Referat fra ordinær repræsentantskabsmøde 2018 fortsat….

4. Eventuelle forslag.
Ingen fremsat.
5. Fastsættelse af:
a. Medlemsbidrag 2019 (Administration &
service)
Forslag: 310 kr. årlig, for antenneforeninger
der selv opkræver medlemmerne og 410 kr.
årlig når DOA opkræver medlemmerne.
Blev godkendt.
b. Tilslutningsafgift 2019 (inkl. 20 meter
stikledning).
Forslag uændret 3.000 kr.
Blev godkendt.
c. Programpriser og indhold for 2019.
Forslag: Pris pakke 1 bliver på 140 kr./md. Pris
pakke 2 bliver på 525 kr./md.
Blev godkendt.
6. Aflæggelse af budget (til orientering).
Budget 2019 blev gennemgået af Mai K. Rotne.
Blev taget til efterretning.
7. Valg af DOA’s formand. (Ikke på valg).

8. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant.
Ifølge vedtægternes § 6, 2. afsnit afgår halvdelen
hvert år.
a. Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
I.
Jan Radik (modtager genvalg).
Genvalgt for 2 år.
II.
Finn
Marquardsen
(modtager
genvalg.
Genvalgt for 2 år.
b. Valg af bestyrelsessuppleant:
I.
Connie Hauge.
Genvalgt som 1. suppleant for 1 år.
II.
Andreas Greve.
Genvalgt som 2. suppleant for 1 år.
9. Valg af revisor.
På valg er: Mai Kirkegaard Rotne,
Sønderjyllands Revision.
Valgt: Mai Kirkegaard Rotne, Sønderjyllands
Revision.
10. Eventuelt:
Power Point fra mødet
repræsentantskabet.

vil

blive

tilsendt

Tekst: Poul Erik Mikkelsen.

De på DOA’s repræsentantskabsmøde vedtagne priser ses alle på de kommende sider med Radio og TV programmer.

Radio- og TV programmer
Udviklingen går meget stærkt på dette område og
næsten dagligt bliver kanalerne lavet om.
Signalerne bliver ændret fra analoge til digitale og flere
og flere TV programmer bliver løbende ændret til at
sende i HD kvalitet ( High Definition ).
Da der også er flere udbydere, der leverer TV signaler
til Boligforeningen SØBO er det blevet en umulig opgave
at bringe en oversigt over de mange forskellige TV
pakker der udbydes og samtidig med bliver de
forskellige pakker hele tiden ændret og forsynet med
nye kanaler – ønskekanaler, prøvekanaler og andre
spændende ting.
Bladets redaktion har derfor valgt at henvise til de
forskellige leverandørers hjemmesider, hvor man kan
orientere sig om hvilke kanaler de forskellige TV-pakker
indeholder og de tekniske opsætninger, der er
nødvendige for at kunne modtage radio- og TV
signalerne fra netop din leverandør.
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Er du i tvivl eller har du ikke internetadgang – så
kontakt din leverandør eller afhent en programoversigt
på SØBO’s kontor.
Da rigtig mange i SØBO modtager signal fra DOA –
Den Overordnede Antenneforening – har vi dog valgt at
bringe DOA’s programoversigt på de næste par sider.
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SØBO på boligmesse i Augustenborg.

