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ASBO og SØBO planlægger fusion.
Se pressemeddelelse inde i bladet på side 7.

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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LEDEREN
Formanden har ordet.

Det videreforløb er, at Organisationsbestyrelsen, bistået af en
gruppe byggerådgivere, igangsætter arbejdet med udarbejdelse af
en lokalplan.
En lokalplan, hvor bygningernes placering på grunden, højde og
materialevalg fremgår.
Tidshorisonten for udarbejdelse af en lokalplan er ca. 1 år og
som skal godkendes af Byrådet.
Organisationsbestyrelsen skal snarest drøfte og beslutte nye
målsætninger og visioner for vor boligforening.
Jeg synes det er en spændende drøftelse vi skal i gang med og
beslutningen vil helt sikkert få stor betydning for vor boligforening.
Solen skinner og sommeren er på vej.
Jeg ønsker alle beboere en rigtig god sommer med masser af fint
vejr.

Jens Erik Nielsen

Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO
Formand:

Næstformand:

Skovkrogen 7
Tlf.: 26 77 06 81

Lavbrinkevej 27
Tlf.: 27 19 39 24

Jens Erik Nielsen

Hanne Petz

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Sdr. Landevej 51 s.h.
Tlf.: 74 43 77 65

Frederikparken 7 II 2
Tlf.: 40 99 10 02

Poul Erik Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:

Erling Jørgensen
Hjortevej 12
Tlf.: 40 27 86 71
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Annalise Almind

-

Boligforeningen SØBO

Det indledende arbejde på vort kommende byggeprojekt på
Bülowsvej er netop veloverstået.
Arbejdet bestod i nedbrydning af bygningerne og fundament
samt bortkørsel af byggematerialer, hvoraf en del var svært
forurenet.

Forretningsførers indlæg
I 12 af afdelingerne er det
lykkedes at holde huslejestigningerne på nul i 2014, og 5 af
afdelingerne har sågar fået nedsat
huslejerne, dels på grund af
vundne retssager mod Skat
omkring vore vurderinger, og dels
fordi et par af vore 90´er
afdelinger
har
været
mere
langtidsholdbare end forventet,
det vil sige behovet for at
henlægge er mindre end hidtil
antaget.
4 afdelinger - alle ældre
afdelinger har fået huslejestigninger, fordi diverse arbejder
trænger sig på, og til disse
arbejder har henlæggelserne ikke
været tilstrækkelige.
Hovedforeningen kom for første
gang i flere år også ud med et lille
overskud i 2012, og i 2013 steg
overskuddet til 111.000 kr.
Overskud er intet mål i sig selv.
Det er tvært i mod målet at leve
op til de vedtagne politikker og
målsætninger samtidig med at
tingene optimeres.
At der nu overvejende er
overskud er dog et tegn på, at
arbejdet med små løbende
forbedringer giver resultater, og

så hjælper byggesagshonorarer
fra Damgadebyggeriet også på
økonomien.
Repræsentantskabsmødet den
12. maj 2014 forløb godt.
Fra
foreningens
side
var
årsberetningen for 2013 ligesom
for 2012 og 2011 blevet gjort lidt
mere indbydende og informativ
det obligatoriske, men også
meget omfattende regnskabsmateriale som bliver leveret for
såvel
hovedforening
som
afdelingerne.
Vort nybyggeri på Damgade
giver tro på, at vi fortsat på sigt
kan få flere boliger i Sønderborg
by på grund af det generelle
ønske blandt folk om at bo
centralt, energirigtigt og med den
bekvemmelighed
at
have
ejendomsfunktionærer til store
dele af arbejdet.
Bestyrelsen og forretningsfører
har arbejdet med flere mulige
emner til kommende projekter,
hvoraf et mindre projekt med ca.
30 ny opførte boliger på
Dybbølsiden for tiden synes mest
realistisk.
Flere boliger er med til at holde
administrationsbidraget nede,

Af Hans Peter Hollænder
fordi udgifterne kan fordeles på
flere.
Flere boliger giver endvidere
medlemmerne/opnoterede
flere
valgmuligheder. Bestyrelsen har
derfor
med
kommunens
godkendelse
også
valgt
at
overtage tidligere Sønderborg
Forniklings grund på Bülowsvej
den 1. oktober 2013, og i foråret
2014
er
industribygningerne
nedrevet og bortskaffet. Der skal
nu arbejdes med en lokalplan for
byggeriet det næste års tid.

Ferielukning !
Kontoret holder sommerferie
fra mandag den 21. juli til og
med fredag den 1. august 2014

Kontoret ønsker alle en rigtig god sommer !
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Medarbejdere i Boligforeningen SØBO

Forretningsfører
Hans Peter Hollænder
hph@soebo.dk

Inspektørafdelingen

Regnskab
Jette Pørksen Kristensen
jpk@soebo.dk

Sekretariatsleder
Nina Frederiksen
nif@soebo.dk

Bogholderi - Husleje
Anita Conrad Jensen
ac@soebo.dk

Inspektør
Jesper Baun Schmidt
jbs@soebo.dk

Ekspedition - Udlejning

Kontorassistent
Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektørassistent
Karsten Bjerre Gjerlevsen
kbg@soebo.dk

Vakant

Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen

Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Thorvald
Lorenzen
40 87 53 45
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Morten
Pedersen
40 87 53 40

Susan
Burmeister
40 87 53 35

Jan
Toft
40 87 53 41

Claus
Thomsen
40 92 94 46

Thomas
Teichert
40 33 38 26

Boligforeningerne ASBO og SØBO planlægger fusion
De to boligforeninger, ASBO i Augustenborg og SØBO i Sønderborg, planlægger en fusion.
Det gør de for at kunne give mere og bedre service til beboerne. Samtidig kommer beboerne i de knap 2.000
boliger til at betale mindre for drift og vedligehold af deres boliger, end de gør i dag.
Bestyrelserne i de to boligforeninger ASBO og SØBO vil arbejde for en fusion af de to boligforeninger.
Boligforeningerne har tidligere arbejdet tæt sammen. En fusion af de to boligforeninger vil give flere fordele
for beboerne, blandt andet vil beboerne få mere service for pengene og en fusioneret forening vil være mere
robust økonomisk.

En fusion vil gøre foreningen mere robust økonomisk
Frem for to mindre boligforeninger bliver en boligforening med næsten 2.000 boliger mere økonomisk, og den
får større gennemslagskraft over for kommune og leverandører. Når der er flere til at betale for drift og
vedligehold, vil selv større renoveringer og investeringer være nemmere at overkomme uden, at økonomien
sættes over styr.

Mere service for pengene til beboerne gennem automatisering og ny teknologi
En fusion gør det muligt at automatisere en del af administrationen, så den kan klares af færre personer end i
dag.
Det betyder, at personalet vil få mere tid til at servicere beboerne. Samtidig bliver det muligt at investere i ny
teknologi, der vil forbedre servicen yderligere.

ASBO og SØBO har før arbejdet sammen
For år tilbage var der et tæt samarbejde mellem foreningerne, som begge har været administreret sammen og
hver for sig af større administrationsselskaber.
De større administrationsselskaber kan noget, som de små foreninger har svært ved. Til gengæld mangler de
større selskaber ofte det lokalkendskab og de praktiske tilgange til forholdene, som får tingene til at glide til
dagligt.
Derfor planlægger bestyrelserne i ASBO og SØBO efter en fusion selv at stå for drift og service, men vil
benytte Domeas it-platform.

Konsekvenser af en fusion
Som en direkte konsekvens af en fusion vil administrationsbidraget falde for alle beboere i 2015 og muligvis
endnu mere i 2016, når en række engangsudgifter er bortfaldet.
På grund af størrelsen med knap 2.000 boliger vil foreningen have et repræsentantskab som øverste
myndighed. Det har man allerede i SØBO, mens ASBO har en generalforsamling som øverste myndighed.
Der er ikke fundet noget nyt navn til den fusionerede forening, men efter en fusion vil den nye forening
udskrive en navnekonkurrence blandt beboerne.
Rent praktisk fusionerer ASBO ind i Boligforeningen SØBO som det fortsættende selskab. Den nye
organisationsbestyrelse kommer til at bestå af ni medlemmer, hvor de fem er valgt af SØBOs repræsentantskab
og fire vælges af ASBOs generalforsamling.
Formand bliver Jens Erik Nielsen, nuværende formand i SØBO, indtil der vælges en ny på
repræsentantskabsmøde i 2016.
Forretningsfører bliver Hans Peter Hollænder, som i dag er forretningsfører i SØBO.

Fakta
Driften af det fusionerede selskab vil have udgangspunkt i SØBOs nuværende lokaler på Sundsmarkvej 14 i
Sønderborg, hvor åbningstiderne forbliver uændret på 25 timer om ugen mod ti en halv time om ugen i ASBO,
altså en væsentlig forbedring af åbningstiderne for ASBOs beboere.
Lejemålet af ASBOs lokaler i Augustenborg bevares indtil videre pga. en lejekontrakt, der først giver mulighed
for opsigelse i 2018 og fraflytning i 2020. Denne adresse vil også blive brugt i et vist omfang.
ASBO har 609 lejemålsenheder og SØBO har 1.132 lejemålsenheder.
En fusioneret boligforening vil således rumme 1.741 lejemålsenheder. SØBO administrerer endvidere 213
private andelsboliger.

Pressemeddelelse udsendt den 20. maj 2014.
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Kursus for boligforeningernes beboervalgte medlemmer fra Søbo
og NAB på Business College Syd i Mommark den 25. januar 2014.
I lighed med tidligere år er boligforeningerne
Søbo og NAB gået sammen og inviterede til kursus
for beboervalgte medlemmer.
Fra Søbo deltog 30 så vi må sige at vi var fint
repræsenteret.
Kursusudvalget bød velkommen.
Som noget nyt startede dagen med en sang:
”Dagen i dag er din min ven” - og dermed var
tonen lagt an til en positiv og god dag.

Første punkt på kurset var indlæg fra de 2
forretningsfører H.P. Hollænder og Jan Mortensen,
som fortalte om markedsføring i hhv. Søbo og NAB.
Markedsføring
er
en
nødvendighed,
da
efterspørgslen efter vores boliger faldende. Det er
derfor påkrævet at boligorganisationerne gør
opmærksom på sig selv for at erobre
markedsandele fra f.eks. private udlejere og
parcelhusejere som har svært ved at sælge deres
boliger.

Hans Peter Hollænder fortalte om hvad man gør i
dag og hvad vi kan gøre fremover:
Udover brochurer, hjemmeside, mund til mund
metoden, og salg af opnoteringer (medlemskab) –
en forsikring mod hjemløshed for kun 100 kr./år har
Søbo også investeret i en Søbo vin, som bruges til
gaver i forbindelse med repræsentation.
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Fremtiden byder på planer om flere åbent hus
arrangementer i forbindelse med ny renoveringer
hvor film, som viser renoveringen før og efter kan
fremvises.
Disse film er vi blevet pålagt af landsbyggefonden
at lave og vil også være tilgængelige på
hjemmesiden.
Ligeledes kan boligforeningen være synlige med en
stand på diverse messer og ved større
arrangementer f.eks. kulturnatten.
Sidst men ikke mindst kan man også annoncere
med ledige boliger i diverse medier f.eks. lokal radio,
lokale aviser og bruge f.eks. Facebook.
Dermed var overgangen skabt til næste emne.
Sofie Nissen, kontorelev ved NAB fortalte om sit
projekt ”Implementering af Facebook i en
boligorganisation”.
Sofie havde lavet en Facebook profil til NAB og
fortalte levende om mulighederne inden for denne
nye måde at møde kommende lejere men ikke
mindst også de eksisterende lejere på.
At oprette en Facebook-profil er gratis – det
kræver blot en e-mail adresse og så er man i gang.
På storskærm viste Sofie hvordan hun havde
bygget siden op med blandt andet billeder og
eksempler på plantegninger af de enkelte lejemål.
Der var også link til NAB’s hjemmeside med ledige
boliger, og Facebook blev hele tiden opdateret,
således at lavede man en ændring på hjemmesiden,
ville den ændring straks være synlig på Facebook
siden.
Facebooksiden indeholdt også en ”salgsopstilling”
over Nordborg by, som fortalte om hvad Nordborg
kan byde på og hvorfor man skal vælge at bo lige
der.

Spørgelysten fra salen var stor og der blev
diskuteret livligt om dette tiltag er en god eller dårlig
ide.
Mange ældre har ikke adgang til computere og vil
derfor ikke få glæde af det, men blandt de unge
lejere ville nyhederne sprede sig hurtigt, da mange
bruger dette medie til at sprede nyheder og
information til deres venner.
Og via telefonen er de også online hele tiden.
I den efterfølgende pause blev der snakket videre.

Kursus for beboervalgte medlemmer fortsat ……
Herefter tog Jan Mortensen og Hans Peter
Hollænder atter over under emnet:
”Hvem er vores kunder og hvad vil vi gerne være
kendt for”.
Vores kunder er først og fremmest de nuværende
beboere men også de opnoterede på venteliste.
Ikke at forglemme de potentielle beboere som
ikke er opnoterede endnu, kommunen, som har
anvisningsret/pligt og private andelsboligforeninger,
hvor boligforeningen administrere udlejningen.
Vi vil gerne være kendt for at levere boliger, hvor
der er plads til alle og ikke mindst gode velholdte
boliger til en rimelig pris.
Boliger med central beliggenhed og god adgang
til offentlig transport, energivenlige og med godt
nærmiljø i de enkelte afdelinger.
På servicesiden vil vi være kendt for altid at tage
telefonen og svarer på henvendelser inden for kort
tid eller fortæller hvornår man som kunde kan
forvente et svar på sin henvendelse.
Kursusudvalget havde engageret
Rune Strøm, som er uddannet
pædagog, mediator, tillidsmand
og coach til at fortælle om
Kommunikation
og
konflikthåndtering.
Og han tog over efter frokost.
Med udgangspunkt i de 4 kommunikationsfarver
Kamp kommunikation = Rød
Indirekte Kamp kommunikation = Gul
Konstruktion kommunikation = Grøn
Flugt kommunkation = Grå

Som lovet af Rune kan vi efter at have set denne
øvelse omsat til praksis ikke længere tænke på en
dåsecola som vi plejer.
Med tips og løsningsmodeller til at forstå os selv,
når vi havner i en konflikt og ikke mindst søge at
forstå og dernæst søge at blive forstået, blev vi alle
en del klogere.
Men øvelse skal der til for at bryde vanerne.
Der skal nemlig 10 gentagelser til for at lære en ny
vane, men 1000 gentagelser til at bryde en allerede
tillært vane.
Efter en lille kaffepause kom Hans Peter Hollænder
fra Søbo med eksempler på renoveringer af
etagebyggeri og rækkehuse.
Han fortalte om det store planlægningsarbejde som
ligger bag disse renoveringer.
F.eks. startede planlægningsfasen for renoveringen
af Afd. 10 Orla Lehmansvej i Sønderborg tilbage i
2008 og den er først her i foråret 2014 ved at blive
gennemført.
Den lange sagsbehandlingstid skyldes bla. at en
sådan renovering skal igennem mange instanser for
godkendelse.

fortalte han om den svære ting kommunikation er.
Til at illustrere dette, brugte han en dåsecola.
Dåsen repræsenterer vores sind.
Colaen i dåsen kan sammenlignes med vores
kommunikation og boblerne i colaen er vores
følelser.
En cola kan deles og give mennesker ny energi
og samhørighedsfornemmelse.
Men til tider sker der noget i vores møde med
vores medmennesker, som ryster vores sind, på
samme måde som en cola bliver rystet.
Hvis colaen åbnes når boblerne er ude af kontrol
sker det med et tryk som om den eksploderer og
søler den person som har rystet os ind.
Men man bliver også selv ramt af sprøjtet fra
colaen.
Til tider undlader vi at åbne colaen men finder
personer, vi har tillid til og åbner op for vores
sårede følelser og dermed bliver andre sølet ind i
colaen og bliver dermed tvunget til at deltage/tage
stilling i konflikten.
Fotos og tekst: Annalise Almind.

Sidste punkt på eftermiddagen var afsat til ”Noget
Helt Andet” og Sten Jørgensen fra mødeforvaltningen
ved Dybbøl Mølle/Historisk Center fortalte historien
om Dybbøl Mølle på en sjov og hyggelig måde og
ikke mindst fortalte han om den centrale placering
møllen havde under slaget ved Dybbøl i 1864.
Her kunne man læne sig tilbage og træne
lattermusklerne mens man også blev lidt klogere på
historien i vores område.
Dermed sluttede dagen kl. 17.30 hvor alle
deltagere kunne drage trætte men rig på oplevelser
og meget klogere hjem. Stor tak til Kursusudvalget
for et dejligt og oplysende kursus.
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Fælles studietur - NAB og SØBO – 2014.
Efter opsamling på de forskellige adresser i
Nordborg og Sønderborg kørte bussen afsted med
Obbekjær Maskinsnedkeri – Danmarks ældste
maskinsnedkeri.

Her tog Erling Jørgensen i mod. Han fortalte
muntert og krydret med mange anekdoter om
firmaets historie. Det blev grundlagt omkring 1880 af
H.J. Jørgensen – herefter blev det opkøbt af Erlings
bedstefar og har været i familiens eje lige siden.
Bedstefar var uddannet møbelsnedker m.m. og
havde blandt andet været på valsen i Tyskland.

Obbekjær Maskinsnedkeri producere ikke til lager.
Alt er udelukkende efter opgaver.
Man gemmer og registrerer alle ordrer, så selvom
et vindue er leveret for 20 år siden, kan man stadig
levere et nyt magen til.

Erling tog os derefter med på rundtur i
produktionen, hvor vi blev guidet igennem hele
processen med at skære det rå træ ud, lime
stykkerne sammen, imprægnere de enkelte dele,
samling af rammen og isætning af rude samt kitning
til det færdige resultat stod klar til levering.
Den totale produktionstid for et vindue er ca. 2
uger.
Sammenlagt bruger firmaet mellem 600 og 700 m3
træ om året - hvoraf det meste kommer fra Sverige.
Erlings søn Thomas overtog firmaet for ca. 10 år
siden og dermed er næste generation på banen og
firmaet sikret de næste mange år.
Efter et spændende besøg som efterlod os med
indtrykket af det ikke altid er bedst og billigst at købe
fabriksproduceret standardprodukter, drog vi videre
mod Esbjerg til Syd Energis nye hovedsæde.

Erlings far overtog fabrikken i 1960’erne og da
producerede man udelukkende møbler og først i
1970’erne, begyndte man at lave vinduer og døre.
Firmaet beskæftiger i dag 20 ansatte og leverer til
hele Danmark.
Blandt andet har man leveret til Ribe domkirke og
SØBO’s afdeling 32 – 2. etape.
Der samarbejdes desuden med store entreprenører
i København, Odense og Århus, hvilket har resulteret
i, at de står for vinduer og døre til Planet- og
Kalmarhusene.
Virksomhedens grundlæggende filosofi er at gæld
skal undgås og man må vente med investeringer til
man har sparet op - hvilket i det store og hele er
lykkedes.
Dog måtte man låne et par millioner til den sidste
tilbygning - men da budgettet lød på væsentligt mere
end det, var det ikke skræmmende.
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Her tog Roar Hansen imod og fortalte at man op til
beslutningen i 2011 havde 4 afdelinger fordelt over
hele Esbjerg, hvilket besværlig gjorde samarbejde og
koordinering.
Derfor besluttede man at bygge en stor ny afdeling
og håbede at opnå større synergi mellem de enkelte
afdelinger, når man blev samlet under et tag.
Med byggeriet ville man, udover at lave et
fantastisk bygningsværk, bygge Danmarks største
erhvervsbyggeri i certificeret passivhus-standard
samt et plusenergihus.
Det vil sige, at man laver en bygning som
producere mere energi end det forbruger.

Fælles studietur - NAB og SØBO fortsat …….
Bygningen stod færdig til indflytning i juni 2013 og
huser i dag 370 medarbejdere med skrivebord.
Som alle har mulighed for at arbejde hjemmefra et
par dage om ugen, så længe det passer ind i de
teams som alle er en del af.
Roar tog med rundt i hele bygningen og viste os
bl.a. tavlerum med driftsinformation, som kunne vise
evt. nedbrud præcis hvor de var.
Desuden har man via GPS i bilerne overblik over
hvor diverse kørende teknikere befinder sig, så man
kan sende den afsted som er tættest på fejlen.

Husene er bygget omkring og ud fra en gammel
gård, hvor stuehus og have skal omdannes til et
beboerhus som kan samle hele området, som
jævnligt bliver medtaget på ghettolisten.

Renoveringen er et projekt til 175 millioner og
startede i 2005.
Der er ingen lejeledighed og de mindste huse på
35m2 bliver nu udvidet til ca 60 m2.
Alle husene bliver udvidet med større m2 antal og
det vil medføre en huslejestigning på mellem 600
900 kr..
Bygningen består af et stort åbent cylinderformet
centrum hvor der går trapper i midten op til de
enkelte etager.
Alle kontorer er fordelt langs ydervæggen med
glasparti ud til gangareal samt arbejdspladser.
Da alle sidder i store åbne arealer, har man gjort
meget for at lydisolere, så alle kan tale sammen uden
at det forstyrrer dem som sidder i nærheden.
Via ventilation styrer man temperaturen alt efter
hvor man er i bygningen via køle og varme indtag fra
loftet.
Dog tager det lang tid at justere varmen, hvorfor
man modtager en 8 dages temperaturprognose fra
DMI, som lægges ind i systemet.
Nu er det næsten gået et år fra huset blev taget i
brug og man glæder sig til at gøre rengskabet op og
se om det er lykkedes at skabe et perfekt
plusenergihus.
En ting er sikkert man har skabt et smukt
bygningsværk som ligger komplementært ved siden
af lyshøjen.
Lørdag stod i rækkehusenes tegn.
Morgenen
startede
med
et
besøg
hos
Boligforeningen Fremad i Esbjerg, som er Esbjergs
mindste med ca. 1000 boliger.
Poul Dirk Sørensen tog i mod og viste os rundt
blandt de 200 kassette huse som man var i gang
med at renovere.

Udvidelsen betyder nye facader, vinduer og døre.
Der monteres genvex og lægges ny belægning
overalt.
Da tagene på alle husene rager meget ud over
ydermuren, kan boligarealet forøges ved at flytte
ydermuren længere ud.
Dette kan gøres mens beboerne fortsat bor i
husene og tager ca. 14 dage pr. hus.
Dog har man valgt ikke at genudleje de små
rækkehuse før de står færdige.
Man forventer at projektet er færdigt i 2016.
Poul viste os også et eksempel på et lille rækkehus
som lige var fraflyttet og stod for at skulle renoveres
og man må sige at renoveringen er tiltrængt.
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Derefter viste han os et færdigt renoveret hus, som
på alle måder var blevet en lys og venligt bolig.
Herefter gik turen til Arbejdernes Boligforening –
Nørregårdsparken hvor vi så rækkehuset fra 2012.
Peter K. Larsen (direktør) og Jørgen Kolding
(teknisk chef) mødte os her og kunne fortælle, at
boligforeningen er Esbjergs ældste fra 1917 og de
har 3000 boliger fordelt på rækkehuse og
etagebyggeri.

Formanden i afdelingen inviterede indenfor, så vi
kunne se en bolig.
Her var virkelig tale om smukke boliger med en fin
indretning samt udnyttelse af m2.
Herefter kørte vi sammen ud til Slåenvej.

Der er stor forespørgsel på især rækkehusene.
Blandt andet kunne de berette, at der stod 200 på
venteliste til 20 rækkehuse på Slåenvej, som skal stå
færdige i august 2014.

Nørregårdsparken består af 24 boligere på 110 m2
med en månedlig husleje på 6.500,-.
Ved byggeriet har man lagt vægt på at lave
vedligeholdelsesfrie boliger ved brug at sten, glas,
stål og zink.
Rundt om hver bolig er der plantet hæk og anlagt
have.
Dette er gjort af boligforeningen og dermed har
man sikret sig at alt ens.
Dermed er reglerne for hvordan alt skal se ud
fastlagt fra begyndelsen.
Området er beliggende ud til naturskønne
omgivelser med placering af et grønt areal i midten,
som indeholder en fredet gravhøj.
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Husene bestod af 10 dobbelt huse.
Området havde plads til yderligere 22 boliger, men
der var ingen kvote for i år.
Området er styret af lokalplanen, som bestemmer
bl.a. hvilke mursten samt beplantning der må bruges.
Hvert hus er på 112 m2 med en forventet månedlig
husleje på 7000,- og er også vedligeholdelsesfrie.
Da man ikke har så frie hænder ved dette byggeri,
har man fra boligforeningens side valgt at gøre mere
ud af bl.a. køkkenet med bordkomfur og ovn placeret
i arbejdshøjde.
Alt i alt nogle spændende projekter og der skal lyde
stor tak til udvalget for en spændende studietur, som
har givet masser af inspiration og meget at tænke
over.
Fotos og tekst: Annalise Almind.

Årsberetning 2013

Friheds Allé 45 - ombygget fra butik til bolig i 2013
Landspolitisk.
Der var landspolitisk ikke de store ændringer for
almene boliger i 2013, da der synes at være bred
politisk enighed om den gældende politik fastlagt ved
boligaftalen tilbage fra 2010. Grundkapitalen er
fastsat til 10 % fra 2012 og 4 år frem.
Grundkapitalen er kommunens indskud til
nybyggeri og gives i form af et rente- og afdragsfrit
lån. Nedsættelsen fra 14 % til 10 % er gennemført
for at fremme almene boliger, hvor der er behov.

Lokalpolitisk.
På
det
lokalpolitiske
plan
har
enkelte
kontaktgrupper haft møder med de respektive
forvaltninger i Sønderborg kommune.
Dialogmøder, altså møder mellem boligorganisation
og kommune har været afholdt i maj 2013 som
fællesmøde mellem alle boligorganisationer under ét
og Sønderborg Kommune. Trods rykkere om særskilt
møde mellem Boligforeningen Søbo og Sønderborg
Kommune for 2012 i 2013 har det ikke været muligt
at få en aftale i stand, og mødet forventes først
afholdt sent forår/forsommer 2014.

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.
På grund af flere års tilbagegang i befolkningstallet
i Sønderborg Kommune som følge af tab af
arbejdspladser er vore ventelister ikke er så lange
som tidligere.
Vor 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.
August 2013 blev der med kommunal godkendelse
derfor indgået aftale om køb af Bülowsvej 6 på
Dybbøl, tidligere Sønderborg fornikling. Købspris
450.000 kr. Til gengæld forventes en udgift på 1,6
mio.kr. til bortskaffelse af de forurenede bygninger,
miljøundersøgelser og forureningsbekæmpelse.
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Stor var overraskelsen derfor, da det før
kommunevalget kom frem, at der forelå et
budgetforlig for 2014, hvorefter Sønderborg
Kommune sløjfede deres hidtidige budgetbeløb til
grundkapital
og
samtidig
forhøjede
såvel
kommuneskatten som grundskyldspromillen.
Sagen trak i nogle dage overskrifter i Jydske
Vestkysten som ”Frygt for at politisk forlig kan stoppe
byudvikling”, ”Byggestop kan kvæle fremtidig
byudvikling” og ”Hvem skal udvikle byen?” med
underoverskriften ”Hvordan ville Sønderborg se ud,
hvis boligforeninger ikke havde bygget på Solo,
Novopan eller Damgade?”
Var det ulejligheden værd at markere så meget i
pressen om denne sag? Man kan sige, at der i hvert
fald omkring nybyggeri synes politisk at være
signaleret,
at
igangværende
projekter
kan
forelægges enkeltvis, og at der også vil være
økonomi til dette. Så man kan sige, at muligheden
for at opføre forventeligt ca. 30 boliger på Bülowsvej
består, men garanti er der ingen af.
Den forhøjede grundskyldspromille kan betyde
underskud i en del afdelinger i 2014 og hermed
forhøjede huslejer i 2015 og frem.

Samarbejdet med boligorganisationerne i
Sønderborg Kommune.
Samarbejdet med vore kolleger har også i 2013
fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4
årlige fællesmøder.
Foruden
fællesmøderne
har
der
været
mødeaktivitet i Byggeudvalget og Forsyningsudvalget.

Sønderborg Fjernvarme.
Sønderborg Fjernvarme forventer at dække ca. 1/3
af byens varmebehov med varme fra det geotermiske
system. Resten dækkes via affaldsforbrænding,
solvarme, flis og ellers først i sidste ende med
naturgas.
Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan
for kommunen.
Sønderborg Fjernvarme har afholdt generalforsamling for regnskabsåret 2013 den 8. april 2014,
kl. 19.00 på Comwell Hotel.
I budgettet for 2014 budgetteres der med stigende
priser p.g.a. afgiftsstigninger som skyldes indførelse
af en forsyningssikkerhedsafgift og Sønderborg
Kommunes opkrævning af stiftelsesprovision og
løbende provision af garanterede lån. Fjernvarmen er
dog stadig den billigste og mest miljørigtige
opvarmningsform for alle vore boliger
Ligesom tidligere år vil vi opfordre vore beboere til
at møde op til generalforsamlingen i Sønderborg
Fjernvarme.
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SE Syd Energi.
SE leverer ikke kun strøm, men også fiberbredbånd
med internet, telefoni og TV.
Strømpriserne er desværre ligesom varmepriser lidt
stigende p.g.a. øgede afgifter. Desuden har SE valgt
at lade de faste afgifter stige lidt.
Sydenergi 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.
I 2013 overtog SE som godkendt af SE´s
repræsentantskab Stofa, og i 2014 vil de hidtidige SE
privatkunder på bredbånd blive Stofa privatkunder på
fibernettet. Via DOA – Den Overordnede Antenneforening, som Søbo Antenneforening er en del af,
leveres stadig gennem Stofa TV til alle de beboere,
der ønsker dette via coaxkabler.
Søbo er repræsenteret i repræsentantskabet ved
Poul Erik Jørgensen fra afd. 1, Søndre Landevej, og
forretningsfører Hans Peter Hollænder er valgt som
privat forbruger.

Sønderborg Forsyning A/S
Sønderborg Forsyning er ejet 100 % af Sønderborg
Kommune
og
leverer
vand
og
afhenter
dagrenovationen. Priserne på dagrenovation er med
den nye sorteringsordning faldet for langt
hovedparten af vore boliger, fordi vi har været langt
fremme med affaldssorteringen før de nye regler
kom. Det er kommet en del afdelingsregnskaber til
gode allerede i 2012.
Priserne på vand er høje og vi kan derfor kun
opfordre alle, også der hvor huslejen er incl, vand, til
at spare mest muligt herpå.

Beboerklagenævnet/Boligretten.
Sønderborg områdets beboerklagenævn har i 2013
truffet afgørelser i en række sager hvor vor forening
var involveret i:
2 sager omhandlede husorden. En sag indbragt af
beboer blev afvist. I anden sag indbragt af
foreningen opsagde beboer lejeaftalen.
2 sager om indsigelse mod forbrugsregnskab. Til
foreningens fordel begge gange.
1 sag om mistet anciennitet indbragt, ej afgjort.
1 sag om husdyrhold, forlig indgået, beboer
opsagde lejeaftale.
3 sager om flytteregnskaber. En sag afgjort til
foreningens fordel i Beboerklagenævn, en sag
afgjort delvist til fraflytters fordel i Boligretten og
en sag afgjort til fraflytters fordel i Boligretten.
1 klage over manglende udskiftning af komfur.
Afgjort til foreningens fordel i Beboerklagenævn.
1 klage over fældning af træ i have, afvist af
Beboerklagenævnet.

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2013 fortsat….
SØBONYT.

www.soebo.dk

Sammen med Nordborg Andelsboligforening udgav
vi 2 gange NAB/SØBONYT i 2013. Bladet udkommer i
juni og i december.
Fra 2014 vil Søbo alene udgive bladet, da NAB i
stedet ønsker at opprioritere deres hjemmeside. Vort
repræsentantskab har valgt fortsat at udgive et
beboerblad og samtidig styrke hjemmesiden. I 2013
er beboerne bl.a. blevet orienteret nærmere om
følgende:

I 2010 blev der brugt penge fra dispositionsfonden
til en ny hjemmeside.
I 2011 kom siden mere og mere i brug, og bl.a. har
administrationen forsøgt at være mere opmærksom
på nyhedssiden.


































Det årlige fælles kursus for NAB og SØBO for
medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelsen
Den årlige studietur fælles med NAB
Formandens leder
Forretningsførerens indlæg
Repræsentantskabsmøde
Åbent hus i nybyggeri på Damgade
50 års jubilæum i samme afdeling samtidig
med 90 års fødselsdag
Besøg i Miele Gallery i Vejle
Årsberetningen for 2012
Antenneforeningen SØBO
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Nyt fra afdelingerne
Planer for ordinære afdelingsmøder
Ejendomsfunktionær
Nicolai
Johannsen
stoppede pr. 1. februar 2013
Ejendomsfunktionær ansat i Søbo
Forsikringsforhold
Praktisk nøgleservice hos Falck
Fra købmandsbutik og pizzeria til spændende
bolig
Radio- og TV programmer
DOA´s 25 års jubilæum markeret ved åbent
hus
Tagrenovering på Udsigten – afdeling 21
Indvielse af kunstværket på Damgade –
afdeling 32
Oversigt over budgetterede huslejestigninger
og fald fra 2013 til 2014
Formandsmøde tirsdag den 22. oktober 2013
Studiebesøg i Malmø med Sønderborg
Kommune
Nyt fra Kultur udvalget
Den årlige rundgang med inspektørafdelingen
Gæstelejlighed Frederikparken
En årvågen dreng
Glade beboere på Lavbrinkevej – afdeling 23
Mere hygge og fest på Lavbrinkevej –
afdeling 23
Referat fra programmøde 22/10 2013 i DOA
Og meget andet.

Bladet husstandsomdeles til alle lejere og kan også
ses på hjemmesiden.

I 2011 påbegyndtes arbejdet med at lægge
plantegninger af alle lejligheder på nettet og arbejdet
blev færdiggjort i 2012, idet det er lykkes at få en
bygningskonstruktør 3 måneder beskæftiget med
opgaven.
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. I 2014 arbejdes der på, at gøre
siden så tilgængelig som mulig via smartphones, som
i stadig stigende grad bruges om indgang til siden.
Bidrag og forslag modtages derfor gerne.

Boligforeningen SØBO.
Hovedforeningen.
Boligforeningens driftsregnskab blev afsluttet med
et overskud på kr. 110.809 kr. mod et budgetteret
resultat på kr. 0,00.
Overskuddet lægges på arbejdskapitalen, som er
vore frie midler.
Regnskabet
bliver
repræsentantskabsmødet.

gennemgået

på

Regnskabet kan ses på side 18 her i bladet.

Opnotering/Medlemskab.
Efter vedtagelsen af den nye lov om Almene
boliger besluttede boligforeningens repræsentantskab efter indstilling fra Organisationsbestyrelsen at
slette
det
obligatoriske
medlemskab
af
boligforeningen.
Der henstår med udgangen af 2013 i alt kr.
1.357.225 på kontoen for Boligorganisationsandele.
Beløbet kan udbetales til medlemmer som ønsker
at få deres boligforeningsandel tilbagebetalt mod
aflevering af medlemsbeviset.
Der opkræves et årligt gebyr på kr. 100 for
bevarelse af anciennitet.
Ventelistegebyret på kr. 200 opkræves en gang
årligt hos de boligsøgende.
Status pr. 1. marts 2014:
632 boligsøgende personer på ventelisten og 3.208
personer i bero.
I alt 3.840 opnoterede.
Der blev slettet 303 opnoterede i 2013.
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Afdelingernes driftsresultat.

Vedligeholdelses/moderniseringsarbejder
udført i 2013.

7 afdelinger havde underskud på driften.
Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 164 kr. til
21.821 kr. med et samlet underskud på kr. 60.790.

Afdeling 1: Udskiftning af gummifuger

17 afdelinger havde overskud på driften.
Overskuddene varierer fra kr. 300 til kr. 419.268,36
med et samlet overskud på kr. 1.762.942,44.
Der henvises til side 19 her i bladet for en oversigt.

Afdeling 3: Ombygning fra købmandsbutik /
pizzeria til rækkehus, udskiftning af
fuger blok 4-5, udskiftning af
radiatorer blok 7 sidste etape

Konsolideringen har været negativ i 5 af
afdelingerne, når der ud over over/underskud også
tages hensyn til henlæggelser og anvendt heraf. Det
drejer sig om afdelingerne 3, 15, 21,28 og 29.

Afdeling 9: Etablering af dørtelefon
Afdeling 15: Udskiftning af komfurer
Afdeling 16: Udskiftning af fuger, reparation af
sokkelpuds

Som det kan læses af nedenstående afsnit dækker
det i alle afdelinger over, at der 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.

Afdeling 21: Nyt tag på nordsiden – byggeskade,
udskiftning af udsugningsmotorer
Afdeling 26: Opførelse af cykelskur, udvidelse
tørreplads, maling carporte mv.
Afdeling 28: Maling af trægelænder og jerndrager
mv. i fællesareal

Ud fra dialogen med Sønderborg Kommune skal
der dog være særlig opmærksomhed rettet mod
afdelingerne 1, 2 og 3 på grund af forholdsvis lave
henlæggelser i disse afdelinger, hvilket også har
nødvendiggjort huslejestigninger, som skønnes at
hjælpe på sigt.
Generelt må boligforeningens afdelinger dog
betragtes som velkonsoliderede.
Enkelte er også så velkonsoliderede, at
huslejenedsættelser kan komme på tale.

Afdeling 29: Undertag føres i tagrende

Flytninger.
Det samlede antal af flytninger i 2013 var 134, det
laveste antal gennem de sidste 6 år.
Nedenfor en opgørelse over antallet af flytninger i
afdelingerne for årene 2008 – 2013.

Afdeling

1

2

3

6

8

9

10

11

12

14

15

16

19

20

21

23

25

26

28

29

32

I alt

År 2013

3

2

15

1

3

8

11

17

12

1

4

3

1

6

12

1

2

18

4

5

5

134

år 2012

10

3

15

1

0

13

13

12

18

3

3

8

3

7

15

4

10

13

5

12

2

170

år 2011

12

4

19

2

4

4

15

11

2

0

2

3

6

4

14

1

5

16

2

7

0

143

år 2010

11

2

13

2

2

4

8

17

15

3

2

6

2

10

11

1

10

12

7

7

0

145

år 2009

9

0

14

1

2

13

9

15

19

0

5

3

4

4

11

2

5

9

15

7

0

147

år 2008

8

1

28

5

0

10

9

9

23

0

11

10

2

15

15

1

9

15

6

15

0

192

Udlejningssituationen.
I Sønderborg kommune var der med udgangen af
året 2013 178 ledige boliger mod ca. 246 året før.
Faldet skyldes ikke en reel forbedring af
boligsituationen, men nedrivning af ledige boliger på
Nordals og Jørgensgård, som så tages ud af
statistikken.
Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger
og disse boliger er næsten alle beliggende på
Nordals.
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Vor udlejningsafdeling oplyser i lighed med tidligere
år, at der er stor spredning i ventelisterne til vore
boliger.
Der er generelt en markant større søgning og
efterspørgsel til boliger i rækkehus samt tæt/lav
bebyggelserne end til etagebebyggelserne.
Endvidere varierer efterspørgslen og ventelisterne
også i de enkelte afdelinger som er opført som
etagebebyggelser.

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2013 fortsat….
I årets løb har der været lejetab i 11 af vore
afdelinger, men kun med mindre beløb og i
ældreboligafdelinger kun med forbrugsafgifter, da
kommunen der dækker huslejetabet, fordi de
visiterer til boligerne.
Det er også i år forekommet, at ledige boliger er
tildelt udenom ventelisterne.
Der er tildelt 22 boliger udenom ventelisten heraf
har
kommunen
fået
tildelt
2
boliger,
pendlerordningen har fået tildelt 6 boliger og 14
boliger er udlejet ”over bordet” ved henvendelse i
administrationen. Boliger ryger først ”over bordet”,
når ventelisterne har været igennem.

Damgade 34-38, afd. 32, 2. etape

Medlemstilgang/nye opnoterede 20082013.
År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Antal

449

333

346

478

494

468

Det går godt med at få nye opnoterede til
foreningen, men mange gør det alene som en slags
”forsikring”, hvilket gavner foreningens indtægter
med det årlige gebyr på 100 kr., men det resulterer
desværre ikke i samme omfang i øget tilgang til
ventelisterne.

Dispositionsfonden.
Organisationsbestyrelsen har i 2013 besluttet
følgende uddelinger fra dispositionsfonden på i alt kr.
298.653,41 der fordeles således:
Kr. 163.852,35 til uerholdelige fraflyttere i afdelinger
Kr. 103.395,49 til konstaterede lejetab i 13 afdelinger
(heraf kan kr. 50.114,08 henføres til lejetab
under ombygning).
Kr. 700.000,00 til tilskud ombygning af butik til bolig i
afd. 3.
Dispositionsfonden udgør kr. 12.142 pr. lejemåls
enhed. Den lovpligtige minimumshenlæggelse er på
kr. 5.434.
Organisationsbestyrelsen
anbefalede
repræsentantskabet
besluttede
i
2012,
afdelingerne ikke mere skulle indbetale
dispositionsfonden fra 2013.

købe Bosagergården 13 med 9 lejligheder med
overtagelse 1. marts 2013.
Med denne ejendom er det lykkedes at skaffe en
ejendom, som har en vedligeholdelsesstandard, der
svarer til SØBO´s sædvanlige standard og med et
huslejeniveau der svarer til afdeling 21 Udsigten, som
Bosagergården ligger lige op til.
Bosagergården 13 blev som det lovgivningsmæssigt er krævet oprettet som en selvstændig
afdeling 34.
På afdelingsmøder i september 2013 besluttede
begge afdelinger sig for en sammenlægning pr. 1.
januar 2014, så afdeling 21 nu består af Udsigten 2-6
og Bosagergården 13 med i alt 58 boliger.

og
at
til

Da hovedforeningen er forholdsvis velkonsolideret
vil det bidrage til at holde huslejestigningerne i ave,
og det er altid muligt senere at opkræve igen, hvis
det skulle blive nødvendigt.

Køb af Bosagergården 13 og sammenlægning med afd. 21 Udsigten 2-6
Ultimo 2012 besluttede organisationsbestyrelsen med
den af repræsentantskabet givne bemyndigelse at

Den 1. juli 2013 var der indflytning i 2. etape på
Damgade med 36 lejligheder.
Byggeregnskabet for 2. etape udviser mindre
forbrug, og der er derfor grundlag for en mindre
tilbagebetaling på beboerindskuddene og en mindre
huslejenedsættelse.

Bülowsvej 6, nedrivning gamle fabriksbygninger, lokalplan og nybyggeri.
Bülowsvej 6 blev overtaget den 1. oktober 2013.
Sloth Møller har været på sagen som
miljørådgivere og afholdt licitation på nedbrydning og
bortskaffelse af forurenede byggemateriale i januar
2014 har kunnet holdes inde for prisen.
Nedrivning og bortskaffelse er derfor i fuld gang
forår 2014. Fra sommer 2014 og ca. et år frem
forestår et arbejde med at få udarbejdet en lokalplan
for det kommende byggeri.
Hvornår nybyggeriet så skal starte op afhænger
dels af politisk velvilje til at bevilge grundkapital og
dels af den forventede efterspørgsel efter boligerne.
Der har allerede været forespørgsler til kontoret.
Der forventes at kunne bygges ca. 30 attraktive
etageboliger med elevator, altaner, en del med
udsigt over Alssund og efter de nyeste standarder
indenfor energioptimering.
Den skrånende grund vil kunne udnyttes til pkælder og hele Bülowsvej er i nyligt vedtagen
kommuneplan udlagt til boligområde.
Der er kort afstand til universitetet, byen, Dybbøl
Skole, Skansen og tilkørsel til motorvejen.
Organisationsbestyrelsens sammensætning.
Ved udgangen af 2013 var følgende personer
indvalgt i organisationsbestyrelsen:
Formand:
Jens Erik Nielsen
Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Vibeke John
Annalise Almind
Sønderborg, den 12. maj 2014
Formand Jens Erik Nielsen
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RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
Bruttoindtægter:

2012
regnskab
4.352
385

2013
budget
4.466
360

2013
regnskab
4.527
395

2014
budget
4.611
360

618
246
5.601

674
0
5.500

627
172
5.721

640
0
5.611

50
147
4.087
772
349
0
125
5.530

51
130
4.032
803
364
0
120
5.500

53
156
4.280
607
351
0
163
5.610

54
156
4.214
700
357
0
130
5.611
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0

0

0

0

0

0

0

Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

0
1.908
- 1.904

0
1.235
- 1.235

0
2.345
-2.345

0
1.382
- 1.382

Årets resultat

52

0

111

0

31/12-2012
1.183
218
4.944
6.345

31/12-2013
1.183
237
5.521
6.941

10.058
2.357
543
54.062
7.174
74.194
80.539

12.589
2.451
660
58.867
5.350
79.917
86.858

1.358
13.461
4.172
18.991

1.357
13.749
4.272
19.378

0

0

60.404
0
1.143
61.547
80.539

65.930
0
1.550
67.480
86.858

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

Resultat før renter:

BALANCE
Anlægsaktiver
Beboerhus
Indskud Dalbo, andele og aktier
Indskud i Landsbyggefonden

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
Bankgæld
Leverandører og skyldige omkostninger
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt ( Egenkapital, lang- og kortfristet gæld)

Alle ovennævnte tal i tusinde kr. – fuldt regnskab med noter og specifikationer kan ses på kontoret.
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Overskud / underskud i afdelinger - 2013
Afd.

Adresse

1

Sdr. Landevej 41 - 57

2

Sdr. Landevej 44 - 106

3

Friheds Allé

6

Helgolandsgade/Arnkilgade

8

Ørstedsgade/Tandsbjerg

9

Ringgade

Overskud i kr.

Underskud i kr.
20.975

7.325
90.829
4.091
3.931
121.425

10

Orla Lehmannsvej/Grundtvigs

40.573

11

Borgm. Andersens Vej

278.230

12

Grundtvigs Allé

315.616

14

Skovkrogen

15

Hjortevej/Stationsvej

16

Vesterkobbel

19

Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade

29.603

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade

38.034

21

Udsigten

65.591

23

Lavbrinkevej

71.287

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

68.955

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

46.485

27

Servicearealer VØL-BO

28

Vøl-Bo

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

32

Damgade

34

Bosagergården 13

6.660
164
300

5.246
21.821
54.522
419.268
1.994
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Ordinært repræsentantskabsmøde.
Referat fra det ordinære
repræsentantskabsmøde
mandag den 12. maj 2014,
i beboerhuset på
Vesterkobbel.
Tilstede: Der deltog
repræsentantskabets i
medlemmer.

39
alt

af
59

Fra administrationen deltog Hans
Peter Hollænder, Jesper Baun
Schmidt, Jette Pørksen Kristensen
og Nina Frederiksen.
Formand Jens Erik Nielsen bød
velkommen og foretog herefter
navneopråb for at konstatere,
hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Poul Erik Jørgensen blev
valgt.
Dirigenten startede med
at takke for valget og
konstaterede
under
henvisning til foreningens
vedtægter § 7, at mødet
var lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmeudvalg.
Jesper Baun Schmidt og
Nina Frederiksen blev
valgt.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest
forløbne år.
Formand Jens Erik Nielsen
orienterede om bestyrelsens skriftlige beretning
der blev udsendt sammen
med mødeindkaldelsen til
dette møde. Beretningen
sendes også til kommunen sammen med foreningens
regnskab
og
revisionsprotokol.
Beretningen offentligøres
på www.soebo.dk i løbet
af ugen.
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Materialet indgår i det
årlige dialogmøde som
afholdes
med
den
kommunale
tilsynsmyndighed.
Der har været afholdt 2
dialogmøder hos kommunen, hvor forretningsfører
Hans Peter Hollænder og
sekretariatsleder
Nina
Frederiksen har deltaget.
Formand Jens Erik Nielsen
deltog i det første møde.
Efter
denne
korte
orientering
om
den
skriftlige beretning gav
formanden
ordet
til
forretningsfører
Hans
Peter Hollænder der gav
en orientering fra arbejdet
i administrationen - hvor
han bl.a. kom ind på
følgende emner:
Lånekonverteringer i afd.
2,3 og 11 for at spare
husleje. Samme løbetid
lavere rente.
Administrationen
har
været udsat for flere
nedbrud på internet fra
TDC - hvilket har medført
at administrationen har
indgået aftale med SE om
fiberforbindelse
til
kontoret.
Afd. 10 - Renovering af
facader, tag og vinduer på
Orla Lehmanns Vej og
Grundtvigs Alle.
Afd. 11 - Byggeskader på
facade og vinduer på
Borgmester
Andersens
Vej.

Afd. 12 – Fejl ved
sendemodulet
i
flere
forbrugsmålere på koldt
vands installationerne i
boligerne på Grundtvigs
Allé.
Dette
medførte,
at
vandregnskabet
blev
forkastet
og
Techem
udarbejdede
et
nyt
forbrugsregnskab.
Afd. 15 – Hjortevej og
Stationsvej. Huslejen er
blevet harmoniseret efter
afdelingsmødet.
Ændringer i boligarealet
p.g.a. digitalisering af
oplysninger i BBR hos
kommunen.
Ekstra ejendomsfunktionær ansat til at betjene
beboerne på Damgade,
Vøl-Bo, Vesterkobbel og
Hjortevej-Stationsvej. Ny
ejendomsfunktionær til at
afløse Nicolai Johannsen i
afd. 21 og 25.
Politisk debat vedrørende
kommende boligbyggerier
i kommunen.
Efterårsstormen den 28.
oktober 2013.
Parkeringsforhold
ved
ældreboligerne på Ler-bo
og Dam-Bo.
Udlejningssituationen.
Korte ventelister.
Det er vigtigt at være ude
om
sig
og
være
serviceminded
både
i
administrationen og ude i
afdelingerne.

Ordinært repræsentantskabsmøde.
Som afslutning på den
mundtlige
beretning
orienterede Jens Erik
Nielsen om følgende :
 Status
for
det
kommende byggeprojekt
på
Bülowsvej
Efter
et
veludført
arbejde er grunden nu
ryddet for bygninger
og fundament.
Arbejdet
og
især
økonomien har været
fulgt med spænding,
men vi er kommet i
mål med det arbejde
som bestyrelsen har
igangsat.
Den økonomiske ramme var på kr. 2 mio.
det svarer stort set til
hvad der er forbrugt
+/-.
Grunden blev købt for
kr. 450.000 og der
var afsat kr. 1,5 mio.
til nedbrydning og
tekniker honorar.
Undervejs
er
der
selvfølgelig
påløbet
nogle ekstra omkostninger og der er også
fundet
besparelser.
Tømning/bortskaffelse
af indhold i bundfældningsgrav gav en
ekstraudgift på kr.
142.000,
billigere
nedbrydning til kr.
278.000 var under det
af teknikerne skønnede på 500.000 kr.
Fjernelse
af
transformatorstation
og
gasstik
samt
demontering
af
elmåler kostede kr.
30.000.
Disse
omkostninger
skal ses i.f.t. at Søbo
er blevet godskrevet
rettigheder på kr.
339.000 i tilslutning til
strøm.
I en byggesag beløber
tilslutningen til strøm
sig alene til kr. 11.000
pr. bolig.

Vi har endvidere overtaget/købt nogle ejerpantebreve for kr.
14.000, hvilket medfører, at vi kan spare
kr.
150.000,00
i
stempelomkostninger
senere.
Nedbrydningen
har
haft
kommunal
bevågenhed, og der
er
rettet
flere
henvendelser til boligforeningen både før
og under nedbrydningen - bl.a. har
naboerne klaget.
Dette medførte, at
Søbo fik et påbud om
oprydning på grunden
fra kommunen inden
nedbrydningen
blev
påbegyndt. De næste
store opgaver, som
organisationsbestyrelsen skal i gang med,
er
de
indledende
øvelser for udarbejdelse af en lokalplan.
Byggeudvalget skal i
første omgang med
Arkitektfirmaet A78 til
Fredericia og Haderslev for at se på
byggerier,
der
er
opført på forurenede
grunde.
Grundforholdene skal
undersøges for blød
bund, inden placering
af bygningerne kan
ske, endvidere skal
antal lejligheder, bygningsudformning m.v.
besluttes.

 Bestyrelsens
målsætninger
og visioner
Organisationsbestyrelsen
skal drøfte fremtiden.
Bestyrelsen arbejder på
et væsentligt projekt for
2015 og frem.
Der vil blive sendt
yderligere information ud
i slutningen af ugen og i
starten af næste uge.
Projektet gør, at vi
forventer, at der skal
indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde senere, hvor
bestyrelsen vil anmode
repræsentantskabet om
at godkende forskellige
tiltag.
Til slut takkede Jens Erik
Nielsen det administrative
personale
og
organisationsbestyrelsen
for et godt samarbejde i
det forløbne år og
overgav den skriftlige
som mundtlige beretning
til
repræsentantskabsmødet, hvor der blev
stillet spørgsmål angående de kommende boliger
på Bülowsvej.
Afd. 10 - Jens Peder
Nørgaard – Hvor mange
boliger kan der bygges
på Bülowsvej?
Jens Erik Nielsen oplyste,
at der højst kan opføres
30 boliger på grunden.
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Ordinært repræsentantskabsmøde.
Afd. 19 – Marie Louise
Rumley – Hvilken type
boliger forventer bestyrelsen at bygge på grunden
ud fra et energimæssigt
perspektiv?
Hans Peter Hollænder
oplyste, at de kommende
boliger vil blive opført
efter
forskrifterne
i
kommunens
byggereglement, hvor Sønderborg
Kommune stiller strengere krav end andre
kommuner. Af samme
årsag overvejes også at
byggeriet skal være en
stor rund bygning, fordi
en rund bygning har
mindre
overflade
og
varmetab end firkantede
bygning. Tænk i den
forbindelse på Linaks
runde bygning eller SE´s
nye oversæde i Esbjerg.
Beretningen blev godkendt
1. Endelig godkendelse af
årsregnskabet
for
2013 med revisionspåtegning samt forelæggelse af budget for
2014.
Hans Peter Hollænder
gennemgik regnskabet for
2013 og budgettet for
2014.

Jens
Erik
Nielsen
meddelte, at revisionen
har anbefalet at lejeindtægterne fra udlejning
af gæsteværelser og
gildesale
i
afd.
11
opkræves over huslejen
via administrationen og
at kasse beholdningen i
afdelingen afskaffes.
Afd. 3 Jørgen Schmidt –
Havde spørgsmål til køb
af obligationer.
Hans Peter Hollænder
forklarede hvordan afdelingernes
formuer
er
placeret.
Afd. 6 Elmina Ramic –
Hvorfor er der så stor
forskel
på,
om
en
afdeling har underskud
eller stort overskud.
Hans Peter Hollænder
forklarede, at afd. 11 og
12
har
haft
store
besparelser på det fælles
forbrug af vand efter
installation af målere.
Afd. 11 har endvidere
sparet penge som følge
af en låneomlægning, og
afd. 12 har sparet penge
på ejendomsskatten efter
en vundet retssag mod
Skat.

Afd. 3 har overskud, fordi
huslejen de senere år er
blevet forhøjet for at
forbedre afdelingens økonomi, og det ser nu ud til,
at der er grundlag for at
øge henlæggelserne i
afdelingen.
Afd. 32 har fået et stort
overskud, fordi indflytning
skete 1½ måned før
forventet, og fordi en del
udgifter kom senere end
forventet.
Endvidere har forretningsfører via alle bilag fra
byggeregnskabet fået et
ikke uvæsentligt fradrag i
ejendomsskattebetalingen
efter en sjælden god
dialog med Skat.
Afdelingernes
størrelse
har også stor indflydelse
på afdelingernes over eller
underskud, når man ser
på de faktiske tal.
Ejendomsskatten er steget
for alle afdelinger i 2014,
da Byrådet vedtog en
forhøjelse på næsten 25
% heraf lige efter, at alle
afdelingsbudgetter
var
godkendt på afdelingsmøder i september 2013.
Dette kan medføre, at
flere afdelinger kommer
ud med et underskud i
2014.
Regnskabet for 2013 blev
enstemmigt godkendt.
2. Behandling af
indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
3. Valg af formand for en
2-årig periode.
Jens
Erik
Nielsen,
Skovkrogen
7,
blev
genvalgt.
Jens
Erik
Nielsen tilkendegav, at
dette bliver hans sidste
valgperiode.
4. Valg
af
1
bestyrelsesmedlem for
en 2-årig periode.

22

Erling Jürgensen, afd. 15
– Hjortevej 12, blev valgt.

Ordinært repræsentantskabsmøde.
1. Valg af 1. og 2.
suppleant for en 1-årig
periode.
1. Suppleant blev Lise
Kock, Frederiksparken
11 II dør 2.
2. Suppleant blev Ole
Strøm, Fregatten 8
ST.
Leo Johannsen som på dagsorden - var
foreslået valgt som 1.
suppleant deltog ikke
i mødet og var derfor
ikke valgbar.
2. Evaluering af kursusvirksomhed.
Hanne Petz evaluerede
repræsentantskabskurset
for SØBO og NAB der blev
afholdt den 25. januar
2014. Reaktionerne på
kurset har været yderst
positive, men evalueringen har dog vist, at der
gerne må bruges mere tid
på
gruppearbejde
og
dialog / tilbagemeldinger
fra salen.
Vi håber det gode samarbejde vil fortsætte og
Mommark Handelsskole er
bestilt igen i 2015.
Repræsentantskabet må
gerne komme med forslag
til
emner
der
skal
arbejdes med på næste
kursus.
Afd. 10 - Jens Peder
Nørgaard – Repræsentantskabskurset må gerne
udvides til 2 dage som
tidligere.
Poul
Erik
Jørgensen
meddelte, at udgiften til
kurset er blevet halveret
efter kursusudvalget besluttede, at lave det om til
et dags kursus.
3. Tidsplan for afvikling
af afdelingsmøderne i
2014.
Jens Erik Nielsen orienterede om de kommende
afdelingsmøder.

Datoer for afdelingsmøderne udsendes sammen
med dette referat.
4. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til
genvalg af nuværende
revisionsfirma, PWC.
Repræsentantskabet
genvalgte
PricewaterhouseCoopers
som revisor.
5. Valg af medlemmer og
suppleanter til repræsentantskabet i Dalbo.
Jørgen Brodersen, Borgmester Andersens Vej 27
ST TH, blev genvalgt.
Erling Jürgensen, Hjortevej 12, blev valgt.
Suppleant:
Hans Nelleberg, Borgmester Andersens Vej , blev
valgt.
Valget er for 2 år.

6. Eventuelt.
Afd. 10 – Jens Peder
Nørgaard – Hvor mange
afdelinger
er
uden
bestyrelse.
Jens
Erik
Nielsen
meddelte,
at
begge
ældreboligafdelinger (afd.
20 og 28) ikke har valgt
en afdelingsbestyrelse.
Afd. 10 – Jens Peder
Nørgaard - Brug af
sprøjtegift i de grønne
områder.
Jesper
Baun
Schmidt
oplyste, at gartnerfirmaet
Frank Sørensen, ikke kan
undgå at bruge sprøjtegift
i de afdelinger der har
indgået
aftale
om
vedligeholdelse
af
de
grønne områder.
Afd. 8 – Jørgen Schmidt –
Mener at brugen af gift
skal minimeres.
Afd. 25 – Annalise Almind
–
Har
læst
på
hjemmesiden, at bestyrelsen tidligere har truffet
beslutning
om
at
minimere
brugen
af
sprøjtegift.
Til slut takkede formand
Jens Erik Nielsen for et
godt møde og en god
debat.

Referent: Nina Frederiksen.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Jens Erik Nielsen
Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Annalise Almind
Erling Jürgensen

Skovkrogen 7

26 77 06 81

emje@stofanet.dk

Lavbrinkevej 27

27 19 39 24

hpetz@jubii.dk

Sdr. Landevej 51 st. th.
74 43 77 65
Frederikparken 7 II. dør 2
Hjortevej 12
74 43 16 71

40 30 90 08
40 99 10 02
40 27 86 71

poul.erik.joergensen@privat.dk
annalise.almind@mail.dk
kdalgaard@stofanet.dk

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

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
Formand:
Kirsten Andersen, Sdr. Landevej 51 2. Tv.
Karin Jensen, Sdr. Landevej 43 1 th.
Arne Dissing, Sdr. Landevej 55 st. tv.
AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand:
Hans Bonefeld, Sdr. Landevej 62
Harry Hansen, Sdr. Landevej 68
Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

Telefon

Mobil

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

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

60 69 24 69

74 42 17 01
74 43 05 63

arnedissing@hotmail.com

22 40 70 85
lisstolberg@gmail.com

AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand:
Eldina Ramie, Arnkilgade 1 st. th.
Anne Grethe Jensen, Arnkilgade 1 1. tv.
Elmina Ramie, Arnkilgade 1 st. th.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92
Leo Egholm Johansen, Ørstedsgade 75
Jytte Moos, Ørstedsgade 99
35 14 53 02
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------------------------------------------------------

74 43 05 12
74 42 91 16

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand:
Jes Hølck-Hansen, Friheds Allé 15 st. tv.
Christina Dyhr-Kostow, Friheds Allé 31 II tv.
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.

AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand:
Lone Jepsen, Ringgade 264 st. tv.
Annegrethe Hansen, Ringgade 262 1. th.
Edith Korsumäki, Ringgade 256 1. Th.

E-mail

74 42 80 19
74 42 00 65

53 10 34 03
60 14 13 58
26 20 76 09

jeshh@bbsyd.dk
christina@dyhr-kostow.dk

22 38 49 22

a-gj20112@mail-online.dk

amittet@sol.dk

20 88 17 37
28 99 46 51
29 87 74 08

lej@rsyd.dk

24 26 21 29

lonejepsen@hotmail.dk

30 36 61 93

e_korsumaki@hotmail.com

jytmoos@gmail.c0m

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

Telefon

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

Mobil

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

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5 II th.
74 43 42 59
Irene Sanchez Lorenzen, Grundtvigs Allé 5 I th.
23 66 27 19
AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand:
Jørgen Brodersen, Borgm. Andersens Vej 27 st.th.
Hans Nelleberg, Borg. Andersens Vej 23 st. th.
Ingrid Andersson, Borgm. Andersens Vej 25 I.tv.
AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand:
Henrik Ingwersen, Grundtvigs Allé 11 II th.
Erik Pyrkov, Grundtvigs Allé 23 st. th.
Tommy Junget, Grundtvigs Allé 17 st. th.
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Anne Marie Maegaard, Skovkrogen 13
Bjarne Poulsen, Skovkrogen 9

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

jp.hf@hotmail.com
fritz-hanne@hotmail.com
irenelorenzen@gmail.com

jbemb@post.tele.dk
hnelleberg391@gmail.com
ingrid.andersson@stofanet.dk

henrik_i@hotmail.com

22 99 30 00

pyrkov@bbs.dk
tjunget@gmail.com

74 42 63 19

AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
74 43 16 71
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 44
AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand:
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Henrik Jørgensen, Vesterkobbel 37
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9

74 42 95 68

E-mail

50 44 65 59
88 19 84 77
81 61 41 25

hoejsager2010@live.dk
anne@mgrd.dk

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

kdalgaard@stofanet.dk

69 10 02 74

ejdu@soebonet.dk
henrik@bangm.dk

74 42 00 37

AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand:
Svend Aa. Ottesen, Sct. Jørgens Bjerg 1C st
74 42 45 30
Hanne Davidsen, Sankt Jørgens Bjerg 5 A st.
Marie Louise Rumley, Sankt Jørgens Bjerg 5 B st.
AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Organisationsbestyrelsen
Aase Niemann, Dam-Bo 8

74 43 05 60

AFDELING 21 - Udsigten
Formand:
Lis Karup, Udsigten 2 1. dør 4
Viggo Andresen, Udsigten 2 1. dør 2
Else Cortsen, Udsigten 4 2. dør 5

73 40 43 40

bpservice@stofanet.dk

buhrannemette5@gmail.com

mmat@bbsyd.dk

27 11 45 30
21 64 73 72

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

info@soebo.dk

40 30 80 39
24 89 52 84
26 70 24 97

liskarup@stofanet.dk
tv-andresen@stofanet.dk
cortsen@bbsyd.dk
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27
Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Thomas Jørgensen, Lavbrinkevej 31
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42

74 42 37 24

hpetz@jubii.dk
studie4@live.dk
lih-als@stofanet.dk
thommas1950@live.dk

40 43 24 63

AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand:
Annalise Almind, Frederikparken 7 2. dør 2
Preben Jensen, Frederikparken 1 st. dør 2
Ingrid Hansen, Frederikparken 7 st. dør 2

74 42 87 25

AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand:
Lise Kock, Frederikparken 11 II dør 2
Lone Frandsen, Frederikparken 13 I. dør 3
Bent Due, Frederikparken 10 II. dør 2
AFDELING 28 – Vøl-Bo
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Olga Toftrup, Vøl-Bo 2

27 19 39 24
30 28 37 24
41 56 12 45

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

40 99 10 02
30 28 64 57
28 47 05 80

annalise.almind@mail.dk

29 27 83 17

lisejk@hotmail.com

74 43 05 60

AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand:
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Jakob Spangberg, Fregatten 5 I.
Egon Nielsen, Fregatten 10 I

lp16@stofanet.dk
ichansen@hotmail.dk

info@soebo.dk

20 13 41 46

gismo2000@live.dk
jakob_spangberg@hotmail.com

24 24 18 99

AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Ulla Madsen, Damgade 36 II mf.
Ivar Rasmussen, Damgade 36 II tv.

81 61 55 10
21 64 56 16
25 56 99 31

britaskyborg@gmail.com
ulla-m@hotmail.dk
ivar-rasmussen@hotmail.com

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

Afdeling 11

74 42 95 68

jbemb@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Else Simonsen, Frederikparken 8 I dør 3
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42
Wivien Jensen, Hjortevej 28

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

74
74
40
23

esimonsen@soebonet.dk
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26
15
23
15

42
43
43
66

14
16
24
77

04
71
63
72

kdalgaard@stofanet.dk

Det skrev vi om for 25 år siden….
Vi har været på jagt i arkiverne og fundet lidt historie frem under overskriften ”Det skrev vi om for 25 år
siden”.
Ja - Søbo Nyt har efterhånden mange år på bagen. Ikke meget har ændret sig.
Layout mæssig følger bladet opskriften for 25 år siden, dog er formatet blevet forstørret til A4 og der er
kommet farver på billederne og så er der naturligvis kommet flere afdelinger til.
Vi håber at I vil hilse dette nye tiltag velkommen og nyde en tur ned af mindernes sti.
Vi lægger ud med en lille artikel fra januar 1989 omkring afdeling 16 Vesterkobbel… ja tænk den er 25 år
gammel men ser ud som var den bygget i går…næsten.
Rigtig god læselyst!
Af Annalise Almind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

KONKURRENCE
Deltag i konkurrencen om 3 flasker Søbo vin - I 1989 så Søbos bestyrelse sådan her ud.
Kan du kende vores nuværende formand Jens Erik Nielsen på billedet herunder?

Sæt cirkel om hans ansigt og aflever din besvarelse på kontoret med tydelig navn og adresse inden den 10.
august 2014.

Så udtrækker vi en vinder af 3 flasker Søbo vin - Vinderen får direkte besked.

Radio- og TV programmer
Af Poul Erik Mikkelsen.
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 ).
Det betyder blandt andet, at man for at kunne
modtage de digitale signaler skal have et TV eller en
DVB-C modtager der kan modtage MPEG4.
En DVB-C modtager kan for eksempel være en
boks, der leveres af din udbyder.
Også antallet af leverandører af TV signaler med
mere ændres løbende og Stofa er nu blevet opkøbt
af SE (Sydenergi).
Det giver os som forbrugere nogle fremtidige
muligheder for selv at vælge hvilke programmer man
ønsker at kunne modtage – selv kunne
sammensætte den programpakke man har behov for.
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.
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Bladets redaktion har derfor valgt, at vi fremover
henviser til de forskellige leverandørers hjemmesider,
hvor man løbende 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.
Er du i tvivl eller har du ikke internetadgang – så
kontakt din leverandør.

DOA

www.doa.dk

STOFA

www.stofa.dk

ANTENNEFORENINGEN SØBO
Referat fra Antenneforeningens
repræsentantskabsmøde den 12. maj
2014, i beboerhuset på Vesterkobbel.
Formand Jørgen Brodersen bød velkommen.

Jørgen
Brodersen
meddelte,
at
antenneforeningernes
bestyrelser
har
anmodet om et ekstra ordinært møde
formanden for DOA, men Tage Skott har ikke
givet en tilbagemelding endnu.
Hans Nelleberg afd. 11
bestyrelserne til at mødes.

Dagsorden:

–

Opfordrer

Jens Peder Nørgaard afd. 10 – Ønsker
Jørgen Brodersen fortsat, at lægge navn til
forholdene i DOA.

1. Valg af dirigent
Poul Erik Jørgensen blev valgt.

bestyrelsens

Jørgen Brodersen meddelte, at han gerne vil
fortsætte samarbejdet sammen med de
øvrige antenneforeningsbestyrelser i DOA.

Bestyrelsen har kun afholdt få møder i det
forgangne år.

Marie Louise Rumley afd. 19 – Hvor ofte
bliver sammensætningen af tv kanaler
ændret i pakke 1 og 2.

2. Bestyrelsens beretning.
Jørgen Brodersen aflagde
beretning for det forløbne år.

Formand for DOA og direktør for B42 Tage
Skott er gået på pension og DOA er derfor på
udkig efter nye lokaler, idet det ikke længere
er muligt at benytte faciliteterne hos B42 på
Holger Drachmanns Gade 1.
Lejer og husejer på Kærmindevej og dele af
Dybbøl-området er kommet ind under DOA
og modtager nu også Stofas programpakker.
Stofa har modtaget mange klager over
modtagelsesforholdene.
DOA forventer at forholdene bliver bragt i
orden hurtigst muligt.
Mange brugere har taget godt imod det nye
tiltag med selvvalg.
Der har dog været mindre problemer med
udfald af tv kanaler i starten i visse
boligområder.
3. Nye tiltag fra DOA.
Jørgen
Brodersen
orienterede
mulighederne i selvvalg af tv-kanaler.

om

Ejner Duus afd. 16 – Brugerne på
Vesterkobbel har stadig problemer. Beboerne
har haft kontakt til SE flere gange.
Medarbejderne i SE’s kundeservice har ikke
kendskab til Søbo Net.
Kirsten Andersen afd. 1 – Boligforeningerne
burde sammen indkalde til et ekstra ordinært
repræsentantskabsmøde i DOA.

Jørgen Brodersen oplyste, at man har
mulighed for at vælge ekstra kanaler for kr.
10,20,30,50 kr.
4. Valg
til
bestyrelsen
Antenneforening.

i

Søbo´s

Erling Jürgensen, Hjortevej 12, blev genvalgt
Vivien Jensen, Hjortevej 28, blev genvalgt
5. Valg af suppleanter.
1. suppleant: Hans Nelleberg, Borgmester
Andersens Vej 23 ST TH, blev valgt
6. Eventuelt.
Anne Hansen afd. 21 – Hvorfor skal nogle af
Søbos beboere betale kontingent til DOA.
Jørgen Brodersen oplyste, at beboerne kun
betaler kontingent til DOA såfremt de
modtager signal via Coax kabel fra Stofa.
Fiberkunderne betaler ikke kontingent, men
en højre pris for programpakken.
Jørgen Brodersen takkede for et godt møde.
Bestyrelsen håber at
repræsentanterne
en
information næste gang.

de kan give
mere
udførlig

Referent: Nina Frederiksen.
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Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Onsdag den 8. januar 2014.
Afbud fra Vibeke John

D A G S O R D E N:
1.

Orientering fra administrationen.
a. Orientering om udlejningen og nye
opnoteringer i december måned 2013.
(Bilag udleveret på mødet).
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Der foreligger referat fra boligforeningers
kontaktudvalgsmøde fra den 4. dec. 2013
(vedlagt som bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Indgåede
juleog
nytårshilsener.
Forelægges til orientering på mødet.
Beslutning: Taget til efterretning.

2. Orientering ved formanden.
Beslutning: Taget til efterretning.
3. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
AA orienterede om bladudvalgsmøde torsdag den
9. januar 2014. AA foreslog, at de overordnede
politikker sættes på bestyrelsens dagsorden efter
repræsentantskabsmødet i maj.
Beslutning: Taget til efterretning
4. Evaluering af beboerbladet.
Beslutning: Der blev utrykt tilfredshed med
decemberudgaven. Layout bevares. Der kan
fortsat være annoncer på bagsiden.
5. Tab som følge af udlejningsvanskeligheder
og tab ved fraflytninger.
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
orienterede om lejetab og tab ved fraflytninger
for 2013. I februar forelægges de endelige tal i
en særskilt opgørelse.
Beslutning: Taget til efterretning.
6. Afd. 32 – Nybyggeri på Damgade.
Byggeregnskab er modtaget revideret fra revisors
side og er tilsendt Sønderborg Kommune. Der
foreligger revisorerklæring og revisionsprotokollat
(bilag). Forretningsfører Hans Peter Hollænder
anbefaler, at revisions-protokollatet godkendes af
bestyrelsen. Skema C udviser mindreforbrug på
1,8 mio.kr. Indskud i 2. etape vil blive reguleret,
når kommunal godkendelse af skema C
foreligger, ligesom huslejerne vil blive sat lidt
ned. Vedr. byggeskade 1. etape omkring vinduer
og døre, har entreprenørens kurator fået en
anden teknisk rådgiver til at se på sagen, og
tilbagemeldingen er stort set som fra vor tekniske
rådgiver.
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Vi vil derfor arbejde på, at få udbedret
byggeskaderne snarest muligt under garantien.
Beslutning: Revisionsprotokollat godkendt.
7. Afd.10 – Orla Lehmannsvej 1-13 /
Grundtvigs Allé 1-5
Der er afholdt licitation fredag den 20. december
2013. Licitationen forløb godt med bud fra 5
indbudte entreprenører. Billigste tilbud var fra
Chr. Johannsen, Padborg. Der regnes p.t. på
sagen m.h.p. udarbejdelse af skema B. Muligvis
foreligger skema B i udkast til mødet, men
vurderingen
er,
at
økonomien
holder.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anmoder
om, at Skema B kan indsendes administrativt,
hvis økonomien holder. Afdelingsbestyrelsen
høres p.t. omkring indgået tilbud på solceller,
herunder om der ønskes en mindre eller en
større løsning, hvor den mindre løsning alene er
solceller på blokken med vaskeriet. Hans Peter
Hollænder anbefaler, at organisationsbestyrelsen
godkender et 10 årigt lån i hovedforeningen til
solcellerne og i samme forbindelse drøfter evt.
tilskud til formålet. Næste beboermøde er den 6.
februar 2014 i afdelingens fælleslokale.
Beslutning: Anbefaling vedr. skema B og lån
godkendt. Tilskud til formålet drøftet og
organisationsbestyrelsen er villig til at yde tilskud
i et vist omfang, som fastsættes senere.
8. Afd. 35 - Bülowsvej 6
Skøde er modtaget. Udbudsmateriale vedr.
nedbrydningen er udsendt kort før jul af Sloth
Møller. Tildelingskriteriet er billigste pris med ret
til at forkaste alle tilbud. Tilbudsfrist 24. januar
2014 kl. 13.00 med åbning hos Sloth Møller.
Beslutning: JEN deltager ved åbning af tilbud.
9. Forretningsgangbeskrivelse vedtægter og
post.
Der er udfærdiget 2 nye beskrivelser som led i
forvaltningsrevisionen. Vedr. post foranlediget af,
at en større del af sagsbehandlingen og
journaliseringen vil ske elektronisk og i EG
Boligsystemet som i hele Dalbo. Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler,
at
beskrivelserne drøftes og godkendes. (Bilag)
Beslutning: Godkendt.
10. Almene Boligdage 2014.
Almene boligdage 2014 finder sted 5. og 6.
september 2014 i Bellahøj og har overskriften
”hvordan skal vi bo i fremtiden?”.
Beslutning: Tages op i februar.
11. Eventuelt. Ikke noget.

Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Mandag den 3. februar 2014.

2.

Orientering ved formanden.
Formanden har været til byggeudvalgsmøde
den 14. januar 2014. Udlejningssituationen
drøftet. Formanden var med til licitationen på
nedbrydningen af Bülowsvej 6 den 24. januar
2014.
Beslutning: Taget til efterretning.

3.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmer.
Intet.
Beslutning: Taget til efterretning.

4.

Nybyggeri afd. 32 på hjørnet af Ringgade
og Damgade.
Vedr. DML´s konkurs og udbedring af mangler
efter DML: Der er holdt møde mellem
garantistillers repræsentant, teknisk rådgiver,
Søren
Hjortgaard,
Protec
vinduer
og
forretningsfører. Der indgåes en kontrakt,
hvorefter Hjortgaard overtager DML´s garanti
og Protec vedstår deres produktgaranti.
Arbejdet med udbedring af DML´s mangler
m.h.t. vinduerne på 1. etape udføres af
Hjortgaard fra 1. marts 2014 til en fast pris,
som er accepteret af garantistiller. Støjgener fra
Agerley er afhjulpet ved at firmaet har fået sat
ensrettere
på
deres
ventilationsanlæg.
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler,
at
orienteringen
tages
til
efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning.

5.

Renovering afd. 10 Orla Lehmanns Vej 113 og Grundtvigs Allé 1-5.
Skema B er godkendt af Sønderborg Kommune
og Landsbyggefonden. Der er beboermøde 6.
februar 2014, hvor der vil blive informeret om
sagens stade og hvor beboerne skal tage
stilling til, om de vil have solceller i forbindelse
med projektet. Der er indgået aftale om
energitilskud på 127 t.kr. med SE Big Blue (den
teoretisk beregnede besparelse er ”solgt”, så SE
eller hvem de måtte videresælge til, kan
indberette besparelsen).
Beslutning: Taget til efterretning.

6.

Bülowsvej 6
Der er 24. januar 2014 afholdt licitation på
nedbrydning ved Sloth Møller. Arbejdet bliver
overdraget til Andreas Nielsen, Kliplev, som
kom med det billigste tilbud på 279.950 kr.,
som ligger under budgettet.
Beslutning: Taget til efterretning.

Alle til stede

DAGSORDEN:
1.

Orientering fra administrationen.
a. Afkastrapport fra Alm. Brand Bank for 1.
januar -31. december 2013 foreligger.
Afkastet har været positivt på 1,32 % og
over benchmark på -0,66 %. (bilag vedlagt).
Varigheden i porteføljen holdes lav for at
beskytte kapitalens værdi, men der er dog
placeret midler i enkelt langsigtede
obligationer også for at sikre en vis
renteindtægt.
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Orientering om medlemstilgang og tildelte
boliger samt om ventelisten pr. 22. januar
2014 (udleveres på mødet – venteliste dog
vedlagt i bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Almene boligdage.
Der foreligger nu tidsplan på BL´s
hjemmeside, hvoraf det fremgår, at
program forventes at foreligge 1. april,
tilmelding kan tidligst ske fra 5. maj og skal
være senest 1. juli 2014. Se evt. BL´s
hjemmeside, www.bl.dk.
Beslutning: Taget til efterretning.
d. Bygge- og energimesse.
I år har Søbo været repræsenteret på den
årlige energi og byggemesse på EUC Syd
den 16. januar 2014 ved inspektør Jesper
Baun Schmidt, som har holdt foredrag om
aktivitetsniveauet
for
kommunens
boligforeninger på energi og byggeområdet
(bilag i form af plancher vedlagt).
Beslutning: Taget til efterretning.
e. Orientering
om
sager
behandlet
i
Beboerklagenævnet
og
boligretten
i
perioden fra 1. april -31. december 2013
(bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
f. Der er kredsvalgmøde den 2. april 2014.
Beslutning: Taget til efterretning. Medtages
på næste møde.
g. Der indkaldt til kontaktudvalgsmøde den 19.
februar 2014, fremrykket en måned, fordi
der er kommet en aftale i stand omkring et
møde med Sønderborg Kommune ultimo
februar.
Beslutning: Taget til efterretning.
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Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
7.

Forrentning af individuelle
moderniseringslån.
Har været 4 % i 2011, 2012 og i 2013.
Administrationen foreslår samme procentsats i
2014.
Beslutning: Godkendt.

8.

Lejetab og tab på fraflyttere. Brug af
dispositionsfonden (bilag).
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at tab på fraflyttere på 163.852,35 kr.
dækkes af dispositionsfonden og at tab på
lejeledighed på 94.335,49 kr. dækkes af
dispositionsfonden. Det bemærkes, at heraf er
42.976,27 til afd. 23 til tomgang p.g.a.
ombygning af tidligere købmandsbutik til bolig
og 7.137,81 kr. til afd. 23 til tomgang p.g.a.
totalrenovering af enkelthuse.
Beslutning: Godkendt.

9.

Det er vanskeligt at opnå det budgetterede,
men
ved
at
undlade
forrentning
af
dispositionsfonden med ca. 134 t.kr. (1,00 %)
bliver
der
mere
til
afdelingerne,
og
dispositionsfonden er vokset alligevel p.g.a.
udamortiserede lån. Der er overskud i langt
hovedparten af afdelingsregnskaberne bl.a.
p.g.a. mild vinter, omlægning lån i enkelte
afdelinger m.v. Dette kan så være med til at
afbøde den forøgede grundskyld i 2014..
Beslutning: Godkendt at der ikke sker nogen
forrentning af dispositionsfonden i 2013. Udkast
til regnskab taget til efterretning og overgives
til revisionen.
2.

a. Der var kontaktudvalgsmøde den 19.
februar 2014. (Referat vedlagt)
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Der
var
møde
med
borgmester,
kommunaldirektør og økonomichef den 26.
februar 2014, hvor almen boligstrategi og
sagsbehandlingstider blev drøftet (Bilag
vedlagt).
Mødet
forløb
godt
og
borgmesteren
var
lydhør
overfor
boligforeningerne.
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Orientering om nye opnoterede og tildelte
boliger (Bilag udleveres på mødet)
Beslutning: Taget til efterretning.
d. Afdeling 10 skal have ekstraordinært
afdelingsmøde, da formanden har trukket
sig
af
personlige
årsager.
Organisationsbestyrelsen har derfor p.t.
midlertidigt overtaget afdelingsbestyrelsens
opgaver. Poul Erik Jørgensen deltager på
vegne af organisationsbestyrelsen.
Beslutning: Taget til efterretning.
e. Byggeskade i afd. 11.
Arbejdet er i gang med den sidste af
blokkene,
hvor
byggeskaderne
var
konstateret, og arbejdet er afsluttet på
havesiden.
Beslutning: Taget til efterretning.
f. Der er valgmøde i 8. kreds den 2. april
2014. Tilmelding senest 21. marts 2014 til
HPH, der koordinerer tilmeldingerne.
Beslutning: JEN, HP, AA, VJ, PEJ og HPH
deltager.

Evaluering af kursus med NAB på
Mommark Handelskostskole den 25.
januar 2014.
Beslutning: Det var interessant med indlægget
om facebook. Der kan godt bruges mere tid på
tilbagemeldinger fra salen. Der var stor
tilfredshed med kursusstedet og deres service
og forplejning. Emner til næste år kunne være
en udvidet gennemgang af råderetten, gerne
med indlæg fra andre boligforeninger.

10. Eventuelt. Intet.
-------------------------------------------------------------------------

Mandag den 10. marts 2014.
Alle til stede

DAGSORDEN:
1.
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Gennemgang af udkast til regnskabet for
2013.
Deltagelse af regnskabsmedarbejder Jette
Pørksen Kristensen.
Bilag
i
form
af
regnskabsudkast
for
hovedforeningen udleveret på mødet.
Jette
Pørksen
Kristensen
gennemgik
hovedforeningens regnskab. Der er overskud i
hovedforeningen, som foreslås lagt på
arbejdskapitalen.
Administrationen foreslår 0,00 procent i
forrentning
af
dispositionsfonden,
da
afdelingerne herved kan opnå 1,45 % mod
budgetteret 2,00 %.

Orientering fra administrationen.

3.

Orientering ved formanden
Orientering givet.
Beslutning: Taget til efterretning.
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4.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
PEJ orienterede fra bestyrelsesmøde i Dalbo.
Beslutning: Taget til efterretning.

5.

Renovering afd. 10 Orla Lehmannsvej 1-13
og Grundtvigs Allé 1-5.
Der var ekstraordinært afdelingsmøde om sagen
6. februar 2014, hvor beboerne besluttede, at
de ønskede solceller på taget i forbindelse med
renoveringen. Arbejdet er startet op. M.h.t.
solceller afventes svar på byggeansøgning og på
EU-godkendelse af regler for tildeling af kvote,
som der kan gives tilskud pr. kwh. fra, før aftale
herom indgås.
Beslutning: Taget til efterretning.

6.

Bülowsvej 6.
Der er fældet enkelte træer på grunden og
nedrivningen er i gang.
Beslutning: Taget til efterretning.

7.

Repræsentantskabsmøde i maj.
På valg er formand Jens Erik Nielsen og Vibeke
John. Valg til bestyrelsen og beretning.
Beslutning: Taget til efterretning.

8.

Eventuelt. Intet.

2.

Orientering fra administrationen.
a. Formand for GAB fylder rund og der er
inviteret til uformel reception mandag den
5. maj 2014 kl. 13.00-15.00 i foreningens
nye lokaler.
Beslutning: Formand og forretningsfører
deltager.
b. Orientering om medlemstilgang og tildelte
boliger (Bilag udleveres på mødet)
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Der foreligger nu program for BL Almene
boligdage den 5.og 6. september 2014.
Beslutning: Der er ingen deltagelse fra
bestyrelsen eller fra administrationen.
d. Takkeskrivelse
fra
Tage
Skott
for
opmærksomhed i anledning af og
deltagelse i hans afskedsreception.
Beslutning: Taget til efterretning.

3.

Orientering ved formanden.
Der har været møde mellem formand,
forretningsfører og Søbos antenneforening. Der
har været kredsvalgmøde i BL. Der har været
generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme.
Beslutning: Taget til efterretning.

4.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmer.
Beslutning: Taget til efterretning.

5.

Renovering afd. 10 Orla Lehmanns Vej 113 og Grundtvigs Allé 1-5.
Arbejdet er i fuld gang. P.t. 1-2 uger efter
tidsplanen, som dog forventes indhentet.
Beboerne orientering løbende undervejs ved
breve til de enkelte og ved, at breve, tidsplaner
og byggemødereferater lægger på vor
hjemmeside under afd. 10 renovering.
Beslutning: Taget til efterretning.

6.

Dagsorden til repræsentantskabsmøde
samt udkast til organisations bestyrelsens
beretning (dagsorden tidligere udsendt,
udkast til beretning vedlagt).
Beslutning: Årsberetning godkendt. Bestyrelsen
vil pege på PEJ som dirigent.

7.

Forslag til afdelingsmøder 2014 (Bilag).
Beslutning: Afd. 23 og afd. 25 ”bytter” i f.t. den
hidtidige plan. Plan medtages til repræsentantskabsmødet.

8.

Beboerhuset Vesterkobbel.
Der er som adviseret om på tidligere møde købt
nye stole til Beboerhuset, da administrationen
fik et meget fordelagtigt tilbud.

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

Tirsdag den 22. april 2014.
Alle til stede

DAGSORDEN:
1.

Gennemgang af regnskabet for 2013.
Deltagelse af PricewaterhouseCoopers og
regnskabsmedarbejder Jette Pørksen Kristensen
(Bilag i form af regnskab udsendt pr. mail 14.
april 2014 og revisionsprotokolat vedlagt).
Regnskabets overskud i hovedforeningen på 111
t.kr. kan henføres til byggesagshonorar mest fra
nybyggeriet på Damgade. Dispositionsfonden er
blevet større og vil fortsat stige p.g.a.
udamortiserede lån afhængigt af, hvor meget
der vil blive givet i tilskud til forskellige formål,
og om det skulle blive nødvendigt at bruge flere
midler på tomgang. 7 afdelinger har underskud,
men ikke i større omfang. Enkelte afdelinger har
store overskud som følge af omlægning af
forbedringslån, nedsat ejendomsskat og mindre
fællesforbrug af vand ved overgang til individuel
afregning, men også af andre årsager.
Beslutning: Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Regnskaber og revisionsprotokollat blev
godkendt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med
det udførte arbejde.
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Som følge af tidligere kommentarer fra vor
revision, har administrationen siden 2011 betalt
Beboerhusets andel af ejendomsskat og
forsikring til afdeling 16 Vesterkobbel, da
beboerhuset
ikke
har
været
særskilt
udmatrikuleret,
hvilket
nu
er
sket.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder indstiller,
at afd. 16 yderligere kompenseres for 5
yderligere år, som det er muligt at gå tilbage i
bogføringen nemlig 2006-2010 med 47.329 kr.
som overføres fra arbejdskapitalen til afd. 16 i
2014 (bilag).
Beslutning: Indstilling godkendt.
9.

Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at beskrivelserne godkendes af
bestyrelsen.
Beslutning:
6.

Studietur. Evaluering.

7.

Renoveringsprojekt afd. 10 Orla
Lehmannvej / Grundtvigs Allé.
Arbejdet
er
i
fuld
gang.
Organisationsbestyrelsen har tidligere i møde 7.
maj
2012
disponeret
1
mio.kr.
fra
trækningsretten til projektet.
Midler fra trækningsretten skal gå til
forbedringer. I dette projekt er størstedelen af
projektet med nye ydermure og nyt tag
arbejder, som finansieres som byggeskade og
via henlæggelserne. Størstedelen af udgiften til
vinduerne må dog siges at være forbedringer,
da de ikke var blevet skiftet endnu, hvis det
ikke havde været for projektet. Endvidere bliver
det nye lavenergivinduer, som sættes i og der
skiftes fra plastic til træ/alu. Da afdelingen er
fra 1960 og kan opnå max. tilskud på 2/3 jf.
gældende regelsæt vil en udgift på 1,5 mio. kr
til vinduesforbedring berettige til 1 mio.kr. i
tilskud. Jf. tilbudslisterne er der sat 2,8 mio.kr.
(lukningsarbejder) og med fordeling af udgifter
er udgiften til vinduer/døre 3,5 mio.kr. i
skemaet til Byggeskadefonden, hvor ustøttede
arbejder gøres op. Hans Peter Hollænder
anbefaler, at trækningsretsansøgning tager
udgangspunkt i, at det er vinduesudskiftningen,
som bærer ansøgningen.
Beslutning:

8.

Trækningsret afd. 8 Ørstedsgade.
På afdelingsmøde i 2013 blev et større
kloaksepareringsprojekt i afdelingen godkendt.
I samme projekt skiftes vandrør og der lægges
en fast belægning på afdelingens grusveje. Den
faste belægning er dels nødvendig af hensyn til
renovationen, men må også siges at være et
klart forbedringsarbejde, som kunne berettige
til tilskud fra trækningsretten. Af det samlede
budget på 5,5 mio.kr. udgør udgiften til
belægningen 678.000 kr. incl. moms. Der bliver
lagt SF maskinlægningssten i 8 cm. Tykkelse.
Jf. foreningens gældende regelsæt for tildeling
af tilskud, kan der gives max. tilskud på 2/3 af
udgifterne
til
forbedringsarbejderne,
da
afdelingen er opført i starten af 50’erne.
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at organisationsbestyrelsen drøfter
tilskud til dette projekt med en max. ramme på
2/3 d.v.s. i runde tal max. 400 t.kr.
Beslutning:

9.

Eventuelt. Intet.

Eventuelt. Intet.

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

Mandag den 5. maj 2014.
Der er efterfølgende afskedsmiddag for Vibeke John på
Colosseum

D A G S O R D E N:
1.

Orientering fra administrationen.
a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte
boliger (Bilag udleveres på mødet)
Beslutning:
b. Trækningsret kontoudtog fra
Landsbyggefonden (Bilag). Primo 2014 står
der 2.552.374,90 kr. på kontoen. Den
kvartalsvise tilvækst er 290 t.kr.
Beslutning:
c. Udbyttemeddelelse fra Nykredit vedr. sidste
års investering i investeringsbeviser specielt
for almen sektor. Udbyttet har 1. år været
1,5 %.
Beslutning:
d. Statusrapport for 1. kvartal 2014 fra Alm.
Brand Bank (Bilag).
Beslutning:

2.

Orientering ved formanden.
Beslutning:

3.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
Beslutning:

4.

Plan for afvikling af afdelingsmøder 2014
(Bilag seneste plan).
Fordeling på møder fastlægges i juni, men
datoerne ønskes gerne godkendt.
Beslutning:

5. Beskrivelse forvaltningsrevision.
Der
foreligger
2
mindre
beskrivelser
for
organisationsbestyrelsens mødekalender og årsplan for
afdelingsbestyrelserne.
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Mandag den 2. juni 2014.

c.

Kredsdelegerede i 8. Kreds.

d.

Organisationsbestyrelsens
beretningsudvalg. Jens Erik Nielsen og
Hans Peter Hollænder. Beslutning: Genvalg.
Dalbo’s repræsentantskab. Er valgt på
repræsentantskabsmøde.
Beslutning: Taget til efterretning.
Dalbo’s kontaktudvalg. Jens Erik Nielsen
og Hanne Petz. Beslutning: Genvalg.
Studietursudvalget SØBO og NAB.
Hanne Petz. Beslutning: Genvalg.
Kursusudvalget SØBO og NAB. Hanne
Petz. Beslutning: Genvalg.
Bladudvalg SØBO og NAB. Annalise

Alle til stede

DAGSORDEN:
1.

Hovedforeningens budget 2015.
Hans Peter Hollænder fremlægger oplæg til
budget
med
udgangspunkt
i
uændret
administrationsbidrag. Regnskabsmedarbejder
Jette Pørksen Kristensen deltager under dette
punkt.(bilag)
Beslutning: Budgettet blev godkendt.

2. Referat fra repræsentantskabsmødet den
12. maj 2014. Tidligere udsendt.
Beslutning: Godkendt.
3. Orientering fra administrationen.
a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte
boliger. Bilag udleveres på mødet
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Der er kontaktudvalgsmøde den 17. juni 2014
hos SALUS.
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Personaleforhold. Orientering gives på mødet.
Beslutning: Taget til efterretning.
d. Takkeskrivelse
Der er indgået takkeskrivelse fra GAB for
opmærksomheden ved deres formands runde
fødselsdag.
Beslutning: Taget til efterretning.
e. Likviditetsudvikling 2012, 2013 og 2014. (Bilag
udleveres på møde)
Beslutning: Taget til efterretning.
4. Forretningsorden for
organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen godkendte en ny
forretningsorden den 13. august 2012.
Forretningsordenen
forelægges
til
fornyet/revideret vedtagelse ved nyvalg/genvalg
til bestyrelsen. Forretningsordenen ligger på
foreningens hjemmeside www.soebo.dk under
Om Søbo. Forretningsfører Hans Peter
Hollænder anbefaler, at forretningsordenen ikke
ændres/tilpasses med mindre bestyrelsen finder
anledning hertil.
Beslutning:
Ved
førstkommende
revision
forlænges fristen for konstituerende møde efter
ordinært repræsentantskabsmøde til 4 uger.
5. Konstituering.

Sidste års beslutning anført i kursiv.
Næstformand. Hanne Petz

a.

b.

Beslutning: Genvalg.
Byggeudvalg. Jens Erik Nielsen, Hanne

Petz og Poul Erik Jørgensen
Beslutning: Genvalg.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

Hele organisationsbestyrelsen og Hans Peter
Hollænder. Beslutning: Genvalg.

Almind og Vibeke John

Beslutning: Annalise Almind og Erling
Jürgensen valgt.
Kontaktudvalg mellem boligorganisationer og Sønderborg Kommune.

Jens Erik Nielsen og Hans Peter Hollænder

Beslutning: Genvalg.
Forhandlingsudvalg og Byggeudvalget.
Jens Erik Nielsen. Beslutning: Genvalg.
l.
Forhandlingsudvalget og Byudvalget.
Hanne Petz. Beslutning: Genvalg.
m. Forhandlingsudvalget samt Affald og
miljø udvalget. Vibeke John
Beslutning: Erling Jürgensen valgt.
n. Forhandlings- og Erhvervsudvalget:
Hans Peter Hollænder. Beslutning: Genvalg.
k.

6. Orientering ved formanden.
15. maj var byggeudvalg, KGB og HPH fra
administrationen med A78 på besigtigelsestur til
byggerier i Fredericia og Haderslev, hvor der er
bygget på forurenende grunde for at blive
inspireret til byggeriet på Bülowsvej. Der er
afholdt fællesmøde med ASBO´s bestyrelse.
Beslutning: Taget til efterretning.
7. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
AA orienterede om, at SØBO-nyt kommer medio
juni. PEJ orienterede om repræsentantskabsmøde
i Dalbo.
Beslutning: Taget til efterretning.
8. Den årlige rundgang med
inspektørafdelingen den 26. juni 2014.
Program udsendes af inspektørafdeling.
Beslutning: Godkendt - dog skal bussen først
komme kl. 15.45.
9. Organisationsbestyrelsesmedlemmernes
deltagelse i afdelingsmøderne 2014.
Bilag.
Beslutning: Alle møder blev fordelt.
10. Eventuelt.
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Nyt gårdmandskontor.

Da en beboer opsagde sin 2 værelses bolig på Friheds Alle gav det mulighed for at Thorwald og Jan kunne få
et nyt gårdsmandskontor. Det har længe været et stort ønske at få lidt bedre kontor- og personale faciliteter
med et ordentligt badeværelse og køkken, der opfylder nutidens krav.
Det er ingen fast åbningstid og Thorwald og Jan skal fortsat kontaktes via telefonen.
Den nye adresse er Friheds Alle 37.
Af Inspektør Jesper Baun Schmidt.

Ejendomsfunktionærer
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

ORIENTERER
Ejendomsfunktionær:

Arbejdsområde:

Kontor:

Telefon:

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 og 11

Friheds Allé 37

40 87 53 41

Thorvald Lorenzen

Afdeling 1 – 12 - 19 og 28

Friheds Allé 37

40 87 53 45

Morten Pedersen

Afdeling 21 og 25

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 6 og 20

Ler-Bo

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 9 – 26 og 29

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 – 16 – 28 og 32

Vesterkobbel 32

40 33 38 26

Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
Falck på telefon 87 43 32 64
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--- Ved antenneudfald kontaktes: Stofa på telefon 88 30 30 30

Ordinære afdelingsmøder 2014
Afdelingsmøder mandag den 1. september 2014
Afd. 8

Tandsbjerg, Ørstedsgade

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 14

Skovkrogen

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 19

Sankt Jørgens Bjerg, Kirkegade

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 2

Søndre Landevej

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 9

Ringgade

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afdelingsmøder tirsdag den 2. september 2014
Afd. 16

Vesterkobbel

kl. 17.00

Beboerhuset Vesterkobbel

Middag kl. 19.00

Afdelingsmøder onsdag den 3. september 2014
Afd. 26

Frederikparken

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 18.45

Afd. 25

Frederikparken

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 18.45

Afd. 10

Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Alle

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 18.45

Afd. 12

Grundtvigs Alle

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 18.45

Afdelingsmøder torsdag den 4. september 2014
Afd. 20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A

kl. 10.00

Fælleslokalet på Ler-Bo

Kaffe

Afd. 28

Vøl-Bo

kl. 15.00

Fælleslokalet på Vøl-Bo

Kaffe

Afdelingsmøder mandag den 8. september 2014
Afd. 32

Damgade

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 21

Udsigten

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 1

Søndre Landevej

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd.11

Borgmester Andersens Vej

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afdelingsmøder onsdag den 10. september 2014
Afd. 3

Friheds Alle

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 23

Lavbrinkevej

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 6

Helgolandsgade, Arnkilgade

kl. 17.00

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 15

Hjortevej, Stationsvej

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45

Afd. 29

Fregatten, Jagten, Galeasen

kl. 19.30

Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 18.45
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Nyt fra Kulturudvalget
Vinsmagning

Torsdag den 27.02 inviterede kulturudvalget til
vinsmagning i Beboerhuset.
Opbakningen var ikke stor - 7 tilmeldte - men Jens
Stollig fra Stollig Wine ville godt stille op alligevel.
Så arrangementet blev afholdt på trods.
Jens havde medbragt 6 vine fra Malaga regionen i
Sydspanien.
De 4 var økologiske vine fra en lille Bodega i Ronda
området, som han selv havde importeret.
Bodegaen hedder Juaquin Fernandez Bodega.
Det er en lille vingård med 10 Ha vindrue marker.
Bodegaen producere hvidvin, rosevin og rødvin –
dog er rødvin den primære produktion.
Jens førte os gennem et lynkursus i hvordan man
laver Rødvin samt gav os en introduktion til hvordan
prisen på vin i Danmark prissættes.
Det var en øjenåbner for os alle – for når alle
afgifter og transport er betalt er der ikke meget til
overs til den enkelte importør samt især vinbonden.
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Selve smagningen indeholdt også en prøve på hvad
det betyder at dekantere en vin.
En af de medbragte vine skulle helst ligge 6
måneder endnu - men hvis man iltede den godt ved
at hælde den på karaffel, er den drikkeklar nu.
Vi smagte vinen både før og efter dekanteringen
og man må sige at det gjorde alverden til forskel.
Så når vinhandlerne næste gang siger, at en vin
vinder ved at blive dekanteret må vi hellere lytte
efter.
Aftenen sluttede med lidt brød og ost, så vi ikke
var alt for svimle, da vi gik hjem.
Mange tak til Jens for en dejlig aften og har man
lyst til at prøve nogle af Jens’s vine kan han
kontaktes på jst@telebilling.dk eller via hjemmesiden
www.stolligwine.dk.
Rygtet forlyder også, at han lige har fået nye vine
hjem fra en anden bodega.
Af Annalise Almind.

Afdeling 1 på Sdr. Landevej fik udskiftet vejen.
Desværre måtte alt det gamle asfalt bortkøres og
samtidig etableres en ny vejkasse, der kan bære de
tunge renovationsvogne.
Samtidig har stenbelægningen også denne fordel, at
ved reparation er det billigere og nemmere at
reparere.
Udskiftningen kostede ca. kr. 700.000,- og medførte
en huslejeforhøjelse.

Her ses den gamle vej med store revner.

Vi havde udbud på både ny asfalt og stenbelægning
og der viste sig, at stenbelægningen var billigere end
asfalt, hvorfor denne løsning blev valgt.

Efter flere års overvejelser er det lykkedes at få
udskiftet den gamle bagvej ved afd. 1.

Ny Unisten belægning
Af Inspektør Jesper Baun Schmidt.

Fjernelse af asfalt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktisk nøgleservice
hos Falck
Deponér en af dine nøgler hos Falck på Fynsgade 2
i Sønderborg.
Boligforeningen Søbo har indgået en aftale med
Falck om nøgledeponering. Som beboer kan du
aflevere en nøgle til din bolig hos Falck.
Falck opbevarer nøglen og hvis du er uheldig, at
låse dig ude eller miste din nøgle, kan du hente den
deponerede nøgle hos Falck på Fynsgade 2.
Ved henvendelse til Falck skal du huske
dokumentation, der viser, at du er beboer i
Boligforeningen Søbo.
Ring til Falck på tlf. nr. 87 43 32 64 for nærmere
aftale inden du afhenter din nøgle.

Forsikringsforhold.
Det er vigtigt, at du
selv sørger for at tegne
en
familieforsikring
/indboforsikring.
Ved
brand
eller
andet
dækker
Boligforeningen SØBO’s forsikringer kun
bygningerne.
Dine egne møbler og indbo skal du selv
sørge for at forsikre.
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Afdeling 10 - renoveringen er i fuld gang

Det skal være skidt før at det kan blive godt. Det gælder tit ved større ombygnings- og renoveringsarbejder,
og i afdeling 10 døjer beboerne ikke kun med støj og støv fra deres renoveringsarbejder men også med delvis
mørke fra stilladsinddækning med plastic i den tid, hvor de enkelte blokke får nye ydermure og nye tage.
Den fulde inddækning er lidt dyrere end ved normalt stilladsarbejde, men den største frygt ved dette byggeri
er fugtskader opstået undervejs, hvorfor denne omfattende løsning er valgt.
Efter tidsplanen skal de 2 første af 4 blokke være færdige til sommerferien. Tidsplanen er dog skredet lidt,
da de massive mure i stueplan har været svære at bryde mursten af end først antaget, men det går nu fremad
med en ny underentreprenør på netop denne opgave.
Der bliver trukket store veksler på beboernes tålmodighed, men til gengæld skulle det endelige resultat med
helt nye facader give bedre komfort i lejlighederne og være med til at hindre indtrængende fugt, som der har
været en del af i de gamle facader.
Af Hans Peter Hollænder.

Oversigt over gæstelejligheder i boligforeningen SØBO.
Afdeling:

Kontakt:

Telefon:

Udlejes til:

Afdeling 20
Damgade 2 A, Dam-Bo, Ler-Bo
Afdeling 21
Udsigten 2-6

Kontoret hos Boligforeningen SØBO

74 43 05 60

Lis Karup, Udsigten 2, 1 dør
Else Cortsen, Udsigten 4, 2, dør 5
Anne Hansen, Udsigten 2, 1, dør 5
Preben Jensen, Frederikparken 1 st 2

73
26
74
30

Kun til beboere i
afdeling 20.
Alle beboere i afd.
21 – 25 og 26

Gunder Nielsen, Fregatten 5 st.
Anne-Grethe Smallpiece, Jagten 9

61 30 98 38
22 40 43 23

Afdeling 25
Frederikparken 1-7 & 2-6
Afdeling 29
Fregatten, Jagten, Galeasen

40

40
70
42
28

43
24
72
64

40
97
93
57

Alle beboere i afd.
21 – 25 og 26
Kun til beboere i
afdeling 29.

Nyt fra afdelingerne

LOPPEMARKED
PÅ LAVBRINKEVEJ
LØRDAG DEN 5. JULI
KL. 10 – 15
BEBOERNE HAR RYDDET OP I GEMMERNE
SÅ KOM FORBI OG GØR ET KUP…..
DER SÆLGES RINGRIDER PØLSER, KAFFE OG KAGE
HÅBER VI SES
M.v.h. Aktivitetsudvalget i afdeling 23
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Nyt fra afdelingerne
EN PÅSKE MED SLID OG SLÆB !
Så gik den Påske, men for SØBO’s afdeling 9
betød den ikke kun på afslapning og påske frokoster.
Nej, afdelingsbestyrelsen havde besluttet, at
stenene mellem buskene foran facaderne skulle
fjernes.
For at spare penge havde vi også besluttet at
gøre arbejdet selv.
Vi var så heldige, at beboerne fra elleve
lejligheder stillede op for at hjælpe.
Skærtorsdag gik vi så i gang.

Det betød, at vi måtte ned på knæ for at få fat i
alle sten under og mellem buskene, og mange buk
og kast for at få stenene op i motor børen.
Vi fik brugt nogle muskler, som ikke var vant til at
blive brugt så hårdt (og det bliver man faktisk meget
øm af).
De sidste 3 blokke blev klaret på 2 dage.
Desværre kunne jeg kun være med den første
dag, men jeg er dybt imponeret over det arbejde,
der blev lagt i fjernelsen af stenene.
Selvfølgelig var det ikke kun slid og slæb.

Arbejdet gik hurtigt fremad, selvom stenene lå i
både 2 og 3 lag.

Der var også pauser, hvortil afd. serverede
forfriskninger og da arbejdet var helt færdigt, blev
der inviteret på vel fortjent grillmad.

Der pustes ud på en lille del af de indsamlede sten
Med små pauser fik vi stenene fra den første blok
fjernet.
Det var nok et større slid end vi havde regnet
med.
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Så kom belønningen: Grillmad
Afdelingsbestyrelsen vil gerne takke alle, der
mødte op og sled side om side med os.
Af Edith Korsumäki.

Fotoserie fra Bülowsvej – hvor SØBO påtænker nybyggeri.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Før rydning – omtalt i bladet under årsberetning m.v.

Grunden i dag – klar til nybyggeri.
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