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Kavsløkke – fra gas til fjernvarme
Se meget mere om det på side 32 i bladet.

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

Endvidere kan henvendelser ske til lokalkontoret på Hertugtorvet 14
i Augustenborg – torsdage mellem kl. 10.00 og 17.00
Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem,
melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside:

www.soebo.dk
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Jens Erik Nielsen
Skovkrogen 7
6400 Sønderborg
Tlf.: 26 77 06 81

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 19 39 24

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

Hanne Petz

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Sdr. Landevej 51 s.h.
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 43 77 65

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Poul Erik Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Erling Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:

Christian Møller

Kavsløkke 89
Hørup - 6470 Sydals
Tlf.: 26 25 13 98

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

Kløvermarken 33
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 37 93 35

Charlotte Sørensen

4

Annalise Almind

Birger Persson

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Fusionen mellem Boligforeningen SØBO og
Boligforeningen ASBO er pr. 1. januar 2015 en
realitet.
Regnskaberne 2014 for de 2 foreninger er
afsluttede og fra 1. januar 2015 er der 1
Boligforening og 1 regnskab at forholde sig til.
Andet halvår i 2014 har været kendetegnet ved
en betydelig mødeaktivitet mellem de 2
foreningers bestyrelser og personale.
Mange forhold har været endevendt og
forhandlingerne har til tider været meget
følelsesladet bl.a. fordi Boligforeningen ASBO
skulle afgive sin selvstændighed.
Vi er enige i, at de beslutninger som er truffet
fremadrettet sikrer en god og fornuftig drift i
Boligforeningen SØBO.
Jeg vil gerne ytre min ubetingede tak til begge
bestyrelser og personalet for en ualmindelig god,
aktiv
og
konstruktiv
deltagelse
i
fusionsforhandlingerne.
Takket være jeres indsats er vi nået så langt.
I den kommende tid skal et nyt
administrationssystem implementeres og som
følge heraf vil mange indarbejdede og kendte
rutiner skulle ændres – så herfra skal lyde ”God
arbejdslyst” til personalet.

Sommeren står for døren og jeg vil gerne ønske bestyrelsen,
personalet og alle vore beboere en rigtig god sommer.
Jens Erik Nielsen
Formand
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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
Karin Frederiksen
Hell
kfh@soebo.dk

Kontorassistent
Natascha
Ulderup
nau@soebo.dk

Kontorassistent
Lene A.
Bergmann
lab@soebo.dk

Inspektørassistent
Karsten Bjerre
Gjerlevsen
kbg@soebo.dk

Inspektørassistent
Peter Walmar
Ankerstjerne
pwa@domea.dk

Inspektørelev
Brian Lybæk
Petersen
blp@soebo.dk

Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen

Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer
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Thorvald
Lorenzen
40 87 53 45

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

Kim
Johansen
40 15 34 58

Christian
Nielsen
20 15 56 18

Forretningsførers indlæg
Vi har fået 2 nye udlejningsmedarbejdere - 1. oktober og 1.
december 2014 og en ny
inspektørassistent fra 1. januar
2015
sammen
med
at
2
ejendomsfunktionærer er virksomhedsoverdraget fra ASBO.
Vi er kommet godt i mål med
selve fusionen.
BL har en tjekliste for fusioner,
og det eneste åbenstående der
var i den, var navnekonkurrencen,
som
repræsentantskabet
tog
stilling til den 19. maj 2015.
Repræsentantskabet
besluttede, at foreningen fortsat skal
hedde Boligforeningen Søbo.
Vor IT konvertering har fyldt
rigtigt meget her i 1. halvår i 2015
og vil også gøre det det næste års
tid, da meget jo kører i en
årscyklus.
Vi har haft vores genvordigheder.
Det er godt, at vi har vort
lokalkendskab og branchekendskab samt er i stand til at se fejl,
som ikke umiddelbart er synlige
for ikke sagkyndige, ellers var der
endnu mere, der var gået galt i
automatikken.
Vi skal oprigtigt beklage de fejl
der er sket.
Vi har haft en del kursusaktivitet
og vi har været nødt til at holde
ekstra lukket, typisk om onsdagen

for at kunne sammenholde gamle
data med nye data, indtaste data,
holde møder med Domea, som er
vor nye IT leverandør mv.
IT konverteringen gør også, at
vi i høj grad er nødt til at starter
forfra og se på forretnings-gangene – altså fokus på
kerneopgaverne, blot på nye
måder.
Vi er fortrøstningsfulde og ser
fremad.
Det skal vi også, for vi kan ikke
blive ved med at arbejde så hårdt,
som vi har gjort på det seneste.
Den automatik og digitalisering
der sker med det nye, vil også
bringe fordele.
Regnskaber vil i højere grad
blive udskrevet maskinelt.
Styringsrapporter vil foreligge
noget før i forbindelse med
regnskaberne.
Digitale syn forventes at give
lavere priser, bedre dokumentation og bedre kvalitet.
Vi vil ikke mere straks afregne
med forbrugsregnskaberne, men
holde lidt tilbage og gør op, når
året er gået.
Det sparer lidt tid, og er billigere
i flyttegebyr for fraflytterne.
2016 bliver det første fælles
budget.

Af Hans Peter Hollænder
På møde i juni 2016, skal
bestyrelsen
tage
stilling
til
budgetudkastet for hovedforeningen for 2016, før afdelingsregnskaberne bliver udarbejdet,
og mit oplæg er et administrationsbidrag på 4.000 kr. (alt
inklusiv)
Det er en mindre besparelse for
tidligere Søbo beboere og en
væsentlig besparelse for tidligere
ASBO beboere.
Udkastet lægger op til, at der
ikke skal indbetales til dispositionsfond og arbejdskapitalen for
2016 heller ikke for tidligere ASBO
beboere.

Ferielukning !
Kontoret i Sønderborg og
Augustenborg holder
sommerferie
fra mandag den 20. juli til og
med fredag den 31. juli 2015

Kontoret ønsker alle en rigtig god sommer !
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Kursus for beboervalgte medlemmer på Business
College Syd i Mommark lørdag den 31. januar 2015
Det årlige kursus for beboervalgte medlemmer blev
som traditionen byder holdt den sidste lørdag i
januar.
Kurset blev sædvanen tro afholdt sammen med
NAB.
Dette år var vi dog flere end vanlig idet
medlemmerne fra afdelingerne i det tidligere Asbo
naturligvis også var inviteret.
Det var dejligt at se så mange bakke op om kurset
også fra Augustenborg og Sydals.
Kurset startede med at Hans Peter Hollænder bød
velkommen og vi sang en morgensang.
Dermed var alle godt varmet op til at gå i gang
med det vi alle var kommet for - nemlig at få nogle
arbejdsredskaber med hjem samt få nye ideer.
Formiddagen var afsat til Katja Adelhøj Lindblad,
udviklingschef hos Boligkontoret Danmark.
Boligkontoret administrerer 29.500 boliger fordelt
på 710 afdelinger.
Under emnet ”De unge beboerdemokrater- og
frivillighedsmodellen” gav Katja os alle inspiration og
værktøjer til hvordan vi kan arbejde som
velfungerende afdelingsbestyrelser.
Til dette tegnede hun et billede af den typiske
afdelingsbestyrelse ud fra en undersøgelse lavet af
BL i 2012, hvor man havde inviteret 245 tilfældige
boligselskaber til at deltage.
Undersøgelsen viste at 68 % af medlemmerne er
mænd og 93 % er over 50.
Det store spørgsmål var så, hvorfor deltager de
unge så ikke?
Budene fra salen var mange blandt andet, at de
unge har for travlt (børnefamilier har meget at se til
for at få hverdagen til at hænge sammen) og at de
helt unge ikke ved hvor længe de bliver boende idet de må flytte alt efter hvor det er muligt at få
uddannelse og arbejde.
Alt dette var ifølge Katja også gode bud, men hos
Boligkontoret havde man lavet en rundspørge i
samarbejde med megafon, hvor man i 2012 havde
interviewet 1000 unge mellem 18 og 34 år.
Svaret på spørgsmålet hos de unge var klart og
tydeligt at de ikke deltog, fordi de aldrig var blevet
spurgt eller opfordret.
Hvorfor er de så ikke det?
Jo - en grund kunne ifølge Katja være, at der ingen
tidsbegrænsning er på hvor længe en afdelingsbestyrelse kan og skal blive siddende.
Godt nok bliver man valgt for en periode, men der
er ingen regler om, at har man først siddet i
bestyrelsen i f.eks. 4 år kan man ikke stille op igen.
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Og sidst - men ikke mindst svarede de unge i
undersøgelsen, at de ikke ved hvad beboerdemokrati
er (57 %) og at de ikke deltager i afdelingsmøderne
(71 %) heraf (35 %) på grund af manglende
interesse.
Hvad skal der så til for at få de unge til at
deltage/stille op til afdelingsbestyrelserne?
Forslagene fra de unge var klare:
Ikke afholde lange møder og åbne op for, at man
kunne lave afstemninger om diverse forslag via
nettet.
Sidst - men ikke mindst kunne det være en
mulighed at afholde kurser, som var merritgivende til
diverse uddannelser.
Det sidste var mest eftertragtet blandt de 18-21
årige.
Af de unge som rent faktisk deltager i
beboerdemokratiet og sidder i bestyrelserne er
fordelingen 50 % mænd og 50 % kvinder.
Og 40 % af disse svarede, at de var blevet
opfordret !
Efter en kort pause, hvor vi lige skulle have sunket
alle disse fakta, gik Katja over til at fortælle om
Frivillighedsmodellen - som kort og godt går ud på,
at afdelingsbestyrelser skal være koordinerende og
ikke administrerende.

Til
brug
for
dette
gennemgik
hun
Frivillighedscirklen, som hjælper med at nedbryde
opgaver og ikke mindst uddelegere opgaverne.

Kursus i Mommark for beboervalgte medlemmer fortsat ……...
Den store fordel er, at man så får nemmere ved at
skaffe frivillige til opgaver i afdelingen, da opgaverne
er kendte og tidsforbruget for opgaven er estimeret.
En opgave kunne være at brygge kaffe til en
sommerfest.
Det er nemmere at finde en frivillig til at bruge en
½ time på kaffebrygning end at spørge naboen om
hun vil være med til at arrangere en sommerfest.
Herefter var der tid til gruppearbejde - så vi kunne
øve os lidt.
Og tænk det er slet ikke så svært, når man først
kommer i gang.
Men nu må vi se om vi kan omsætte det hele til
praksis hjemme i afdelingerne.
Efter en spændende og indholdsrig formiddag blev
det tid til Thorkild Hansen, partner i Arkitektfirmaet
A78 at fortælle om fremtidens boliger.
Der er mange ting at tage hensyn til, når vi skal
planlægge fremtidens boliger.
En af udfordringerne er følge udviklingen i
klimaforandringerne.
Ligeledes skal man tænke nye muligheder ind i
byggerierne.
Kommer vi til at flyve rundt i stedet for at køre
biler, så der skal etableres landingsbaner?
Derudover skal ny teknologi også indbygges.
Vil man bygge huse med solceller på taget, hvor
huset drejer rundt, så det følger solen ?
Sidst men ikke mindst spiller demografien også ind.
Vi skal nøje følge og vide hvor mennesker ønsker
at bosætte sig.
Lige nu ser vi en stor fraflytning fra land til by, og
fra små byer til store byer.
Historisk set bygger vi også i dag anderledes.
Vi er gået fra mørke boliger til lyse og fra høje huse
til lave huse og fremtidens boliger viser, at vi ønsker
at få naturen mere ind i vores byggerier.
Der sås græs/urtebede på tagene i storbyerne og
laves tagterrasser med træer og buske.
Thorkild berørte også kort, hvordan det går i
Syddanmark, hvor de unge flytter for at få en
uddannelse og da beskæftigelsesgraden er faldende
kommer de ikke tilbage.
Dette medfører faldende huspriser, især i
yderområderne.
Dog er der meget positivt at sige, da den sociale
sundhed er høj og der er stor optimisme hos industri
og detail handel.
For boligforeningerne er der også meget positivt,
da tendensen viser at mange seniorer flytter fra
deres parcelhus til vedligeholdelsesfrie lejligheder.
Til sidst sluttede Thorkild af med at gennemgå/vise
forslag til Søbos nybyggeri på Bülowsvej.

I december 2014 udgaven af SØBO Nyt bragte vi
en del billeder af det spændende projekt for
nybyggeriet på Bülowsvej.
Herefter blev det de to forretningsfører Hans Peter
Hollænder og Jan Mortensen tur til at komme på
banen.
Jan lagde for under overskriften sammenlægning
af afdelinger.
Her blev proceduren kort gennemgået:
Først afgør boligforeningens øverste myndighed hos os er det Søbos repræsentantskab - om man vil
arbejde med en sammenlægning.
Herefter afgør et afdelingsmøde eller en
urafstemning om sammenlægningen skal ske.
Og til sidst skal den øverste myndighed godkende
beslutningen.
Først herefter kan sammenlægningen foretages og
kommunen og landbyggefonden orienteres.
Fordelen ved en sammenlægning kan blandt andet
være at den ”nye” afdeling får en mere robust
økonomi og dermed er der et bedre afsæt for
fremtidssikring.
Det er lettere at få beboerdemokratiet til at
fungere, da der er flere beboere til at stille op til
afdelingsbestyrelsen.
Af ulemper kan nævnes større fysisk afstand
mellem den enkelte beboer og bestyrelsen.
Nogle beboere vil helst bo i en lille afdeling på
trods af at man betaler et forholdsmæssigt stort
administrationsbidrag.
Og ikke mindst vil den enkelte beboer føle mindre
ejerskab til forholdende i den nye og større afdeling.
Uanset om man vægter fordelene eller ulemperne
højest vil en sammenlægning af afdelinger altid være
et følsomt område og det er meget vigtigt at
boligforeningens administration får givet en meget
grundig information, så alle spørgsmål kan blive
afklaret.
Så blev det endelig tid til emnet råderet.
Emnet var på programmet sidste år, men blev på
grund af tidspres ikke gennemgået.
Hans Peter gennemgik reglerne om råderet og
andre muligheder for ændring af indretning af vores
boliger.
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Kursus i Mommark for beboervalgte medlemmer fortsat ……...
Loven om råderetten går i al enkelhed ud på at
lejere får lige som private husejere mulighed for at
sætte sit eget præg på boligens standard og
indretning.
Princippet går på, at lejer selv bestemmer, hvad
der skal ændres og selv sørger for arbejdets udførsel
samt betaling.
Det vil sige, at lejer bestiller selv håndværker.
Men man skal huske at søge skriftligt hos
boligforeningen inden arbejdet igangsættes - ellers
skal det laves om ved fraflytning af lejemålet.
Ligeledes skal man være opmærksom på, at der
skal foreligge en regning fra en momsregistreret
håndværker for at få godtgørelse.
Derudover skelnes der mellem individuelt og
kollektivt råderet.
Den individuelle gælder arbejde inde i boligen og
er en aftale mellem lejer og boligforeningen.

Den kollektive gælder arbejder uden for boligen og
skal godkendes på afdelingsmøder.
Det kan f. eks. være lukning af altaner.
Dog skal sådanne beslutninger godkendes af
organisationsbestyrelsen.
Reglerne og mulighederne for lån m.m. i
forbindelse med forbedringer under råderetten er
svære at beskrive, hvorfor jeg vil anbefale at du
kontakter kontoret for at høre om dine muligheder.
Ovenpå en meget faglig givende dag blev det tid til
lidt afslapning under punktet ”Noget helt andet”.
Og noget helt andet var det.
Her blev lattermusklerne rørt da Karin Jensen fra
Alsingergildet læste et par historier fra gamle dage
på Als.
Stor tak til kursusudvalget for et fremragende kursus.
Vi glæder os alle til næste år.
Tekst: Annalise Almind.

Project Zero - ERFA møde.
Den 29. april havde Project Zero inviteret alle bolig
udlejere i Sønderborg til et ERFA møde.
Fra Søbo deltog Inspektør Jesper Baum Schmidt og
Erling Jürgensen fra organisationsbestyrelsen.
Vi blev budt velkommen og man gik straks i gang
med at fortælle om de mange spare muligheder der
findes ved el, vand og varme.
Vi fik at vide, vi ville få en ”Spare”-kuffert med
hjem med LED pærer, vand sparer og vejledning i at
spare på varmen, og at den kan lånes ud til de
beboere som har lyst til det.
Charlie Lemtorp fra Project Zero fortalte om LED
pærer, som de fleste af os troede gav et gulligt lys
og var længe om at tænde op - men vi så, at dette
ikke er korrekt.
De virker nøjagtig som de pærer vi altid har kendt,
men man sparer rigtig meget ved at bruge dem.
De er godt nok lidt dyrere, men de holder 10.000
til 16.000 timer afhængig af kvalitet.
I kufferten ligger der LED pærer i forskellige
udformninger og med forskellige fatninger.
Hvad angår vandet, er der også mange liter at
spare ved at bruge det rigtige udstyr til vandhaner og
brusere.
En dansker bruger i gennemsnit ca. 110 liter vand i
døgnet - det kan komme betydeligt ned med det
rigtige udstyr - i kufferten ligger en spare bruser og
diverse spare enheder til vandhaner.
Angående varmen – fik vi anvisninger om hvordan
og hvor tit man bør lufte ud hver dag for at få det
rigtige indeklima og spare på varmen.
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Når man låner kufferten får man et lille kort der
viser temperaturen og hvornår der bør luftes ud dette må beholdes efter man har lånt kufferten.
Så lån kufferten og se hvordan der kan spares
penge.
Tekst: Erling Jürgensen.

NAB OG SØBO STUDIETUREN 2015
Traditionen tro drog bestyrelserne i NAB og Søbo
på studietur sidst i april.
Dette år gik turen til Vejle og Fredericia området.
Første stop var Skærbækværket hvor Niels Riis,
pensioneret maskinmester tog imod.
Niels havde været tilknyttet værket siden 1969 og
man mærkede tydeligt, at dette var en arbejdsplads
som fyldte meget i hans hjerte.

Træflisen er mere bæredygtig og billigere på trods
af at den skal komme fra Baltikum, Norge, Sverige,
Spanien og Portugal.
Værket beskæftiger i dag 30 ansatte - men i dets
storhedstid var der ca. 350 medarbejdere.

Skærbæk værket blev bygget efter krigen på grund
af generel mangel på strøm. I 1959 blev værket
udvidet med flere kedler og turbiner.
Senere overgik man til blokenheder da forbruget af
strøm blev fordoblet hver 7. år.
En blok består af 1 turbine, 1 kedel og 1 generator.
I 1972 kom energikrisen og alle begyndte nye tiltag
for at spare på strømmen.
I 1997 byggede man den sidste blok og overgik til
at producere strøm ved brug af naturgas, som
reducerede udledningen med 40%.
Tidligere blev der brugt kul.
Niels illustrerede, hvordan man producerer strøm
ved hjælp af tegningen af en vandkedel som
opvarmer vand og danner damp.
Dampen kommer ud af tuden på kedlen og rammer
nogle mølle vinger, som sidder på en turbine
forbundet til en generator som omdanner energien til
strøm.
Skærbæk værket har en forpligtelse til at levere
fjernvarme til trekantsområdet og den ej forbrugte
varme oplagres i en kæmpe vandtank i form at varmt
vand.
I dag lægger værket stille, da strømforbruget
rigeligt kan dækkes af vindmøller og andre
alternative energikilder.
Der produceres kun fjernvarme, når der er behov
for det.
Gas er blevet for dyrt at bruge og derfor er der en
større ombygning af værket i gang, således at man i
2017 kan overgå til at bruge træflis.

Besøget sluttede med en rundvisning på værket og
indbefattede et besøg i kontrolrummet, hvor der sad
en medarbejder, som ved hjælp af computer
overvågning holdt øje med, at alt kørte som det
skulle.
Højdepunktet var virkelig højt. Vi blev med elevator
kørt op på toppen af den store vandtank og gik en
tur hen over tanken.
Luft temperaturen over tanken var ca. 50 grader
og efter dette kig i 80 meters højde var alle glade da
de atter mærkede landjorden under fødderne igen.
Herefter gik turen til Electrolux, hvor vi fik en
rundvisning i deres showroom, hvor vi fik syn for
sagen omkring, hvor mange forskellige produkter
Electrolux kan levere.

Men først fortalte Børge Jessen lidt om Electrolux.
Electrolux
er
en
verdensomspændende
virksomhed som beskæftiger 60.000 medarbejder på
verdensplan, hvoraf der er 199 i Danmark.
Electrolux opkøbte Voss og derfor ligger
hovedkontoret i Danmark stadig i Fredericia.
Electrolux er en virksomhed i rivende udvikling og
har blandt opkøbt virksomheder AEG og Zanussi.
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NAB OG SØBO STUDIETUR fortsat..
Man opererer med differentieret husleje, således at
Penthouse-lejlighederne er dyrere, idet de betaler for
herlighedsværdien.

Hos Electrolux går man meget op i medarbejdernes
trivsel og sætter værdierne om respekt og
forskellighed samt etik og integritet i højsædet og
ikke mindst bæredygtighed.
Derfor er man med i et projekt omkring opsamling
af plast på verdenshavene.
Dette plast bliver omsmeltet og forbrugt til at lave
støvsugere.
Produktionen af disse støvsugere er dyrere end den
almindelige produktion, men hos Electrolux ønsker
man også at vise, at der kan komme meget godt ud
af at anvende genbrugsmaterialer.
Lørdag besøgte vi Boligforeningen Østerbo i Vejle
for at få et gensyn med byggeriet HavneBO, som nu
er færdigt.
Her tog direktør Søren Ahle Hansen imod.
I HavneBO er man i gang med at etablere
molokker til affaldshåndtering ude ved vejen og
dermed kan man omdanne de tidligere affaldsskure
til cykelparkering.
I samarbejde med Vejle Spildevand og Vejle
Kommune er man desuden i gang med at etablere
opsamling af vejvand til et bassin som skal løbe
mellem bygningerne og sluttelig ende ud i fjorden.
Dette er med til at forhindre oversvømmelse af
vejene når fjorden står højt og samtidig skaber det
liv i de grønne områder.

HavneBO ligger på lystbådehavnen i Vejle og er
udformet som en meget funktionel bygning med en
høj arkitektonisk værdi.
Området rummer et stort potentiale med ny stor
lystbådehavn, fjord med alle muligheder for sejlsport,
og et stort grønt parkrum til fælles benyttelse.
Fra alle boligerne er der direkte visuel kontakt til
parkrummet mod vest og nordvest - ligesom der fra
øst og syd er kontakt til fjorden og havnemiljøet.
HavneBO består af 120 lejemål fordelt jævnt med
2, 3 og 4 værelses lejligheder.
For tiden er der omkring 500 på venteliste til en
lejlighed i byggeriet – det selv om huslejen i
gennemsnit er 850 kroner pr. m2..
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Al adgang til boligerne sker uden nøgler - men via
en nøglebrik, som bruges til hoveddør, elevator og
fordør til lejligheden.
Man er desuden i gang med at etablere INFO
skærme i alle lejligheder således, at den enkelte
beboer kan følge med i forbruget af el, vand og
varme, som afregnes via huslejen.
Desuden vil infoskærmene også kunne give
oplysninger om næste afdelingsmøde og andre
nyheder fra administrationen.
Efter besigtigelse af dette meget flotte og moderne
byggeri kørte vi til Bredballe for at se rækkehuse i
Juulsbjergparken og Skovbrynet.

NAB OG SØBO STUDIETUR fortsat..
Juulsbjergparken var oprindelig tænkt som et
byggeprojekt til private boligejere - men i 2009/2010
fik boligforeningen mulighed for at købe projektet og
så gik man i gang med at omdanne det til almene
boliger.

I dette område er beboerne meget involveret i
vedligeholdelsen af de grønne områder m.m..
Boligforeningen stiller redskaber til rådighed og så
vidt muligt udfører beboerne så selv arbejdet.
Afdelingen har dog mulighed for at tilkøbe
gårdmandstimer.
Juulsbjergparken består af 88 blandede boliger,
som alle er fordelt på 2 etager - dog er hver etage
forskudt i forhold til nabolejligheden, hvilket giver
indtryk af at bygningerne følger landskabet - som
ligger i et flot bakket terræn.

Lige over for Juulsbjergparken ligger Skovbrynet
som er en gammel rækkehus afdeling fra 1985.
Den består af 300 blandede boligere.

Da der lige fra dag 1 har været problemer med
tagene er man nu i gang med en større
tagrenovation på alle husene – et projekt til 28
millioner.
I forbindelse med den renovation har lejerne
mulighed for via råderetten at få udskiftet køkken og
bad.
Hvis beboeren synes, at dette ikke er nødvendigt
tages der stilling til køkken og bad - når lejeren
fraflytter.
Den nye lejer har dog mulighed for at sige nej tak
til nyt - med mindre det hele er så slidt, at det bør
skiftes.
Vi havde en dejlig gåtur rundt i afdelingen som
viste sig at være et fremragende eksempel på
hvordan man byggede i 80’erne.
Nutidens byggeri ligger meget åbent ud til land og
by således, at bygningen frit kan ses i landskabet.
I 80’erne var tryghed og nærhed i højsædet og
man lavede afdelinger som små lukkede enklaver.

Da al parkering af biler er henvist til
parkeringspladser uden for byggeriet kan børn og
voksne færdes uden angst for pludselig kommende
biler.
Dog er der handicapvenlige boliger, hvor lejeren
kan parkere sin bil uden for døren.
Ligeledes er det muligt under ind- og udflytning, at
få dispensation - så man kan køre sin bil så tæt på
lejemålet som muligt.

Herefter sagde vi pænt farvel og tak til Søren for
den spændende rundvisning og vendte næsen
hjemad.
Mange tak til studietursudvalget for atter en
spændende tur, hvor vi blev klogere på mangt og
meget - men så sandelig også fik mange indtryk og
ideer med hjem.
Tekst: Annalise Almind.

Redaktionen ønsker alle vore læsere en rigtig god sommer !
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Årsberetning 2014

Orla Lehmannsvej 9-13 med ny ydermur, nye vinduer og nyt tag med solceller - foto marts 2015.
Landspolitisk.
Ultimo november 2014 blev der indgået et bredt
boligforlig i Folketinget gældende til 2020. Forliget
omfatter blandt andet midler i Landsbyggefondens
regi til renovering af fremtidens boliger og til evt.
nedrivning, fordi flyttemønstrene betyder, at der
nogle steder er for mange boliger.
Der er mange steder et stort renoveringsbehov –
og efterslæb, hvorfor det er tvivlsomt, om nogle af
de mange renoveringspenge kan tilgå vore
afdelinger, men forliget kan med flere penge til
nedrivning, som forventes at finde sted på Nordals,
gøre det muligt igen at bygge i Sønderborg by.
Lokalpolitisk.
På det lokalpolitiske plan har Kontaktudvalget haft
møde med borgmester, kommunaldirektør og tilsynet
i Sønderborg kommune i februar 2014.
Dialogmøder, altså møder mellem boligorganisation
og kommune har været afholdt i maj 2013 som
fællesmøde mellem alle boligorganisationer under ét
og Sønderborg Kommune og forventes at finde sted
igen i maj 2015.
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Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune har
i august 2014 holdt særskilt dialogmøde om vore
regnskaber og indberetning for 2012 og 2013.
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.
I august 2013 blev der med kommunal
godkendelse derfor indgået aftale om køb af
Bülowsvej 6 på Dybbøl, tidligere Sønderborg
fornikling.

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2014 fortsat….
Købspris 450.000 kr. - Til gengæld forventes en
udgift på 1,6 mio.kr. til bortskaffelse af de
forurenede
bygninger,
miljøundersøgelser
og
forureningsbekæmpelse.
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 har betydet
underskud i en del afdelinger i 2014 og hermed
forhøjede huslejer i 2015 og frem.
Samarbejdet med boligorganisationerne
Sønderborg Kommune.

i

Samarbejdet med vore kolleger har også i 2014
fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4
årlige fællesmøder.
Foruden fællesmøderne har der været lidt
mødeaktivitet i Byggeudvalget og Forsyningsudvalget, men det er dog p.g.a. dalende aktivitet
besluttet
at
lade
Kontaktudvalget
overtage
udvalgenes arbejde indtil det i givet fald igen skulle
blive nødvendigt at lade nogle udvalg arbejde med
sagerne.
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. Affaldsforbrændingen vil dog fortsat have
1. prioritet.
Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan
for kommunen.
Sønderborg
Fjernvarme
har
afholdt
generalforsamling for regnskabsåret 2014 den 14.
april 2015, kl. 18.30 på Comwell Hotel.
Fjernvarmen er 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.
Ved
Glansager
i
Vollerup
opføres
et
biomasseanlæg. Anlægget forventes i idriftsat til
næste varmesæson. Biomasseanlægget skal sammen
med solanlægget i Vollerup forsyne Vollerup og
Hørup-Høruphav området med fjernvarme.
SE Syd Energi.
SE leverer ikke kun strøm, men også fiberbredbånd
med internet, telefoni og TV.
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 og konkurrencemyndighederne
Stofa.
Stofa genvandt udbuddet for 2 år gældende fra 1.
januar 2015 til via DOA – Den Overordnede
Antenneforening, stadig at levere gennem Stofa TV
til alle de beboere, der ønsker dette via coaxkabler.
Søbo er i DOA´s bestyrelse repræsenteret ved
Jørgen Brodersen fra afd. 11 - Borgmester Andersens
Vej 1-39.
Søbo er repræsenteret i repræsentantskabet for SE
ved Poul Erik Jørgensen fra afd. 1, Søndre Landevej.
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.
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 2014
truffet afgørelser i en række sager hvor vor forening
var involveret i:
1 sag omhandlede husorden. En sag indbragt af
beboer vedr. nabostøj blev afvist.
1 sag om indsigelse mod forbrugsregnskab. Til
foreningens fordel.
1 sag om mistet anciennitet indbragt, afgjort til
foreningens fordel.
3 sager om flytteregnskaber. Alle sager afgjort
til foreningens fordel.
Der har ikke været sager i Boligretten.
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Boligforeningen SØBO – årsberetning 2014 fortsat….
SØBO NYT.
Bladet udkommer i juni og i december. Vort
repræsentantskab har valgt fortsat at udgive et
beboerblad og samtidig styrke hjemmesiden. I 2014
er beboerne bl.a. blevet orienteret nærmere om
følgende:







































Formanden har ordet
Forretningsførers indlæg
Boligforeningerne ASBO og SØBO planlægger
fusion
Det årlige fælles kursus for NAB og SØBO for
medlemmer
af
afdelingsog
organisationsbestyrelsen
Den årlige studietur fælles med NAB
Årsberetning 2013
Ordinært repræsentantskabsmøde
Det skrev vi om for 25 år siden…
Konkurrence
Antenneforeningen SØBO
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Nyt gårdmandskontor
Planer for ordinære afdelingsmøder 2014
Nyt fra Kulturudvalget - vinsmagning
Afdeling 1 på Sdr. Landevej fik udskiftet
vejen
Forsikringsforhold
Praktisk nøgleservice hos Falck
Afdeling 10 – renoveringen er i fuld gang
Oversigt
over
gæstelejligheder
i
boligforeningen SØBO
Nyt fra afdelingerne, loppemarked i afd. 23,
en påske med slid og slæb i afd. 9!
Fotoserie fra Bülowsvej – hvor SØBO
påtænker nybyggeri
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Fusionen mellem SØBO og ASBO er godkendt
Det formelle efter 1. januar 2015
Interessant
studietur
med
Kuben
Management A/S
Referat
fra
ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
Afdelingsmøder på stribe
Den årlige rundgang med inspektørafdelingen
Rundtur med SØBO og ASBO
2 nye medarbejdere i udlejningsafdelingen
Ny medarbejder i inspektørafdelingen
Erfaringsudvekslingsmøde mellem NAB og
SØBO
Renovering af klimaskærm i afdeling 10
Oversigt over budgetterede huslejestigninger
og fald fra 2013 til 2014
25 års jubilæum i afdeling 16 på
Vesterkobbel
Aktiviteter på Lavbrinkevej – afdeling 23
Striber i afdeling 15 Hjortevej
Fremtidens byggeri på Bülowsvej??

Og meget andet.
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Bladet husstandsomdeles til alle lejere og kan også
ses på hjemmesiden.
www.soebo.dk
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.
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 blev siden så tilgængelig som mulig via
smartphones, som i stadig stigende grad bruges om
indgang til siden.
I 2015 er arbejdet i fuld gang med at lægge
tidligere ASBO afdelinger ind.
Bidrag og forslag til hjemmesiden modtages gerne.
Boligforeningen SØBO.
Hovedforeningen.
Boligforeningens driftsregnskab blev afsluttet med
et overskud på 67.288 kr. mod et budgetteret
resultat på kr. 0,00.
Overskuddet lægges på arbejdskapitalen, som er
vore frie midler.
Regnskabet
bliver
repræsentantskabsmødet.

gennemgået

på

Der henvises til side 19 her i bladet, hvor
regnskabet er optrykt.
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 2014 i alt kr.
1.355.925 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.

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2014 fortsat….
Afdelingernes driftsresultat.

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.

8 afdelinger havde underskud på driften. Byrådets
forhøjelse af grundskyldspromillen for 2014 efter at
vore budgetter var godkendt har hermed typisk
bidraget til underskud i rækkehusafdelingerne, hvor
ejendomsskatterne slår mere ud pr. bolig end i
etageejendommene.
Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 5.196
kr. til 289.539 kr. med et samlet underskud på kr.
612.858.
14 afdelinger havde overskud på driften.
Overskuddene varierer fra kr. 1.501 til kr. 174.129
med et samlet overskud på kr. 635.961.
Se oversigten på side 20.

Vedligeholdelses/moderniseringsarbejder
udført i 2014.
Afdeling 1: Ny vej
Afdeling 8: Kloakseparering
Afdeling 10: Facaderenovering, ny ydermur, nye
vinduer, nyt tag, isolering, LBF støtte
Afdeling 14: Udskiftning af finerplader miljøskur og
fjernelse af hæk m.v.
Afdeling 15: Montering af rygningsbånd og
udskiftning af emhætter.

Konsolideringen har været negativ i 2 af
afdelingerne, når der ud over over/underskud også
tages hensyn til henlæggelser og anvendt heraf. Det
drejer sig om afdelingerne 14 og 15.
Som det kan læses af nedenstående afsnit dækker
det i flere afdelinger over, at der er gennemført
større vedligeholdelse og moderniseringsarbejder.

Flytninger.
Der er derfor blot tale om, at de naturlige udsving i
Det samlede antal af flytninger i 2014 var 152, en
omkostningerne over tid har gjort, at der i disse
stigning fra et lavt niveau i 2013 til et mere normalt
afdelinger har været et midlertidigt fald i de
niveau for de sidste 7 år.
opsparede midler.
Nedenfor en opgørelse over antallet af flytninger i afdelingerne for årene 2008 – 2014.
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 2014

9

0

12

4

1

8

15

6

14

1

1

6

1

14

20

1

3

19

4

7

6

152

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 2014/1. januar 2015 200, svarende til 2,12 %
ledige boliger mod 178 året før.
Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger
og disse boliger er næsten alle beliggende på
Nordals.
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.

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 26 boliger (2013 tal i parentes 22)
udenom ventelisten heraf har kommunen fået tildelt
4 boliger, heraf 1 til en brandmand (2) boliger,
pendlerordningen har fået tildelt 9 (6) boliger og 13
(14) boliger er udlejet ”over bordet” ved henvendelse
i administrationen.
Boliger ryger først ”over bordet”, når ventelisterne
har været igennem.
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Boligforeningen SØBO – årsberetning 2014 fortsat….
Medlemstilgang/nye opnoterede 2008-2014.
År
Antal

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
449

333

346

478

494

468

498

Det går godt med at få nye opnoterede til
foreningen, men mange gør det alene som en slags
”forsikring”, hvilket gavner foreningens indtægter
qua det årlige gebyr på 100 kr., men det resulterer
desværre ikke i samme omfang i øget tilgang til
ventelisterne.
Dispositionsfonden.
Der har i 2014 været følgende uddelinger fra
dispositionsfonden på i alt kr. 2.270.422,27 der
fordeles således:
Kr. 109.541,29 til uerholdelige fraflyttere
i 5 afdelinger.
Kr. 78.478,98 til konstaterede lejetab
i 11 afdelinger.
Kr. 650.000,00 til byggeskade i afd. 11
Kr. 429.000,00 til udamortisering lån
i afd. 16 – restydelse
Kr. 1.700,00 til altaner afd. 19
(kun byggetilladelse)
Kr. 1.000.000,00 til at konvertere lån i afd. 21
- tilskud så huslejen kan holdes bedre i ro.
På organisationsbestyrelsesmøde i december 2014
blev det endvidere besluttet, at overgå til I-syn for at
få bedre dokumentation for arbejdet og for at spare
fraflyttere og afdelingerne penge i forbindelse med
udbud af maler- og gulvarbejde. Finansiering af en
udgift på ca. 1,3 mio. kr. sker via dispositionsfonden,
da ASBO, som SØBO fusionerer med er overgået til Isyn og har afholdt udgiften hertil over deres
dispositionsfond. Arbejdet sættes i værk i 2015.
Dispositionsfond udgør kr. 12.697 ( 2013: 12.142 )
pr.
lejemåls
enhed.
Den
lovpligtige
minimumshenlæggelse er på kr. 5.480.
Dispositionsfonden kan således siges at have været
”på arbejde” og investeret i fremtiden med de
forbrugte og disponerede midler i 2014.
Beløbet pr. lejemål overstiger stadig den lovpligtige
minimumshenlæggelse.
Organisationsbestyrelsen
anbefalede
repræsentantskabet
besluttede
i
2012,
afdelingerne ikke mere skulle indbetale
dispositionsfonden fra 2013.

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.
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Facaderenovering afd. 10, Orla Lehmanns Vej
1-13, Grundtvigs Allé 1-5.
Ultimo 2014 kunne der endeligt holdes
afleveringsforretning på det omfattende arbejde.
Resultatet er godt, men der er også trukket store
veksler på beboernes tålmodighed.
Byggeregnskabet holder budgettet.
Der er lavet en lille film om renoveringen, som kan
ses på vor hjemmeside www.soebo.dk.
Bülowsvej 6, nedrivning gamle
bygninger, lokalplan og nybyggeri.

fabriks-

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 skete i forår 2014. Fra
sommer 2014 startede det forberedende arbejde
med rådgivere om det kommende projekt og fra
primo 2015 og ca. 1 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.
Indtil udgangen af 2014
1.891.380 kr. i projektet.

er

der

investeret

Organisationsbestyrelsens sammensætning.
Ved udgangen af 2014 var følgende personer
indvalgt i organisationsbestyrelsen:
Formand:
Jens Erik Nielsen
Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Jørgensen
Annalise Almind
Erling Jürgensen
Fra 1. Januar 2015 er bestyrelsen udvidet med
følgende bestyrelsesmedlemmer, der blev
valgt af generalforsamlingen i ASBO:
Heidi Jensen
Christian Møller
Gitte Vohs
Charlotte Sørensen

RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
2013
regnskab
4.527
395

2014
budget
4.611
360

2014
regnskab
4.609
392

2015
budget
4.611
390

627
172
5.721

640
0
5.611

589
250
5.840

620
0
5.621

53
156
4.280
607
351
0
163
5.610

54
156
4.214
700
357
0
130
5.611

54
165
4.247
720
342
0
134
5.662

54
164
4.217
673
353
0
160
5.621

Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

0
0
0
0
2.345
-2.345

0
0
0
0
1.382
- 1.382

-190
75
0
0
2.806
-2.802

0
0
0
0
989
- 989

Årets resultat

111

0

67

0

31/12-2013
1.183
237
5.521
0
6.941

31/12-2014
1.183
261
6.692
58
8.194

12.589
2.451
660
58.867
5.350
79.917
86.858

27.308
1.798
311
60.630
6.981
97.028
105.222

1.357
13.749
4.272
19.378
0

1.356
14.386
4.166
19.908
0

65.930
0
1.550
67.480
86.858

65.248
18.941
1.125
85.314
105.222

Bruttoindtægter:
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
Ekstraordinære indtægter

Resultat før renter:

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

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

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

Kortfristet gæld
Afdelingernes indeståender
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 - 2014
Afd.

Adresse

Overskud i kr.

1

Sdr. Landevej 41 - 57

2

Sdr. Landevej 44 - 106

3

Friheds Allé

47.756

6

Helgolandsgade/Arnkilgade

63.722

8

Ørstedsgade/Tandsbjerg

9

Ringgade

17.442
49.939

108.356
28.841

10

Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Allé

11

Borgm. Andersens Vej

115.612

12

Grundtvigs Allé

174.129

14

Skovkrogen

15

Hjortevej/Stationsvej

16

Vesterkobbel

19

Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade

21

Udsigten 2, 4 og 6, Bosagergården 13

23

Lavbrinkevej

45.055

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

17.103

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

3.525

27

Servicearealer VØL-BO

1.501

28

Vøl-Bo

69.899

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

42.542

32

Damgade

20

Underskud i kr.

3.233

37.037
15.071
48.671
5.196
5.601
59.049

289.539

ASBO årsberetning for 2014.
ASBO´s bestyrelse har brugt efteråret 2013 til at få
lavet nye skabeloner til husorden, forretningsorden,
råderet,
råderetskatalog
og
vedligeholdelsesreglement.
Birger og Heidi var tovholder for at få
implementeret husorden og senere forretningsorden i
alle afdelinger i foråret 2014.
Vi havde møde med samtlige afdelingsbestyrelser
og fik lavet deres husorden og forretningsorden, så
de var klar til deres afdelingsmøder i foråret.
Alle blev rettet og vedtaget undtagen afdeling 2 og
afdeling 7.
Råderet, råderetskatalog samt vedligeholdelsesreglement blev godkendt for afdeling 8 - Kavsløkke,
afdeling 14 - Tandsbusk, Lysabild og Mølvang,
afdeling 25 - Louisegade og afdeling 51 - Byhusene.
Afdeling 21 - Enghaven og afdeling 23 Hertugtorvet er lagt sammen og hedder afdeling 51 Byhusene.
Afdeling 1 - Kettingvej/Parkgade og afdeling 15 Hofgården har sagt ja til at blive lagt sammen med
Byhusene.

Grundet mangelfuldt tegningsmateriale har det
desværre ikke været muligt at energimærke tidligere.
Tegningsmaterialet i ASBO forefindes nu elektronisk
og kan derfor danne grundlag får energimærkning.

Vores forsikringsselskab Gjensidig har lavet en
risikovurdering af alle afdelinger.
Der var ikke registreret nogle ulovlige forhold i det
fremsendte, men ting der bør laves, så kan
forsikringssummen nedsættes.
Der er ting som skal implementeres i vores DV
planer.

Vi har også i løbet af året lavet nyhedsbreve til
beboerne.

Vi har givet tilskud til at få udarbejdet
helhedsplaner i afdeling 1 – Kettingvej / Parkgade +
afdeling 8 - Kavsløkke + afdeling 10 – Bakkebo /
Højbo + afdeling 14 – Tandsbusk / Lysabild /
Mølvang og det bør søges som særlig støtte hos LBF.

Begge bestyrelser samt personale fra ASBO og
SØBO har i november været på besigtigelsestur i alle
afdelinger i begge selvskaber.

I maj måned var der licitation på Isyn.
Der er underskrevet aftaledokumenter med maler,
rengøring og gulvsliber for en treårig periode.
I marts var bestyrelsen inviteret ud til Rødekro, så
vi kunne se hvordan Isyn virkede.
Kim skrev til bestyrelsen lige efter de første
fraflyttersyn - 5 stk. ialt, at han samme dag var
færdig med alt og håndværkerne vidste, hvad de
skulle lave, hvor han før ville have brugt næste dag
med.
Der er investeret i legepladser for at tiltrække
børnefamilier i afdeling 14 - Tandsbusk / Lysabild /
Mølvang og afdeling 19 – Tinggården, hvor der er
svært at leje lejlighederne ud.
Vi godkendte energimærkning i bestyrelsen
december 2014, det er lovpligtigt.
I år 2015 sidste halvdel af året vil alle boliger i
tidligere ASBO blive energimærket.

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 6
formandsmøder.
Den 16. januar fremviste vi skabelonerne
vedrørende husorden, forretningsorden, råderet,
råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement, så
afdelingsbestyrelsen kunne se på dem og derefter
var Birger og Heidi klar til at hjælpe med at få
husorden
og
forretningsorden
klar
til
afdelingsmøderne.
Den 5. marts information, samarbejde og regler.
Den 1. maj information om repræsentantskab.
Den 16. juni information om fusion.
Den 18. september var emnet risiko vurderinger og
sammenlægninger af afdelinger.
Den 4. december information om fusion og hvad
der skulle ske fremover.

Vi har afholdt generalforsamling den 26. juni 2014
og ekstraordinær generalforsamling den 3. juli 2014
med punktet fusion med SØBO pr. 1. januar 2015 og
det blev vedtaget med stort flertal begge gange.

Vi har åbent på Hertugtorvet mandag formiddag og
torsdag hele dagen.
Det meste af 2014 vedrørte fusionen med mange
møder.
I april havde vi det første møde i Haderslev med
formænd, næstformænd og forretningsførere.
Det var en fin aften, hvor vi fremlagde de 2 krav vi
havde, inden vi kunne fortsætte og det var DOMEA`s
IT platform og at vi hverken skulle hedde ASBO eller
SØBO men finde et nyt navn, og det var alle enige
om, så derfor kunne vi fortsætte mod målet en
fusion 1. januar 2015.
Vi har haft møder i følgende grupper udlejning,
drift
og
teknik
samt
bestyrelsesarbejde
i
styregruppen.
Det har været hårdt og følelsesladet år for alle
parter.
Det var året 2014.
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Ordinært repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 19. maj 2015, på Danhostel Sønderborg City, kl. 17.00 – 19.45.
Tilstede: Der deltog 68 af repræsentantskabets i alt
96 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende:
Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt, Jette
Pørksen Kristensen, Peter Walmar Ankerstjerne, Lene
A. Bergmann og Nina Frederiksen.
Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og
foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor
mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt.
Efterfølgende kunne Jens Erik Nielsen konstatere,
at der var mødt så mange repræsentanter at mødet
blev erklæret beslutningsdygtigt i forhold til punkt 5
og 6 omhandlende vedtægtsændringer.
Det varslede møde nr. 2 planlagt til kl. 19.00 fandt
derfor ikke sted.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.

2. Valg af stemmeudvalg.
Peter Walmar Ankerstjerne og Jesper Baun
Schmidt blev valgt.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning,
herunder om forretningsførelsen for det
senest forløbne år.
Indledningsvis nævnte Jens Erik Nielsen, at
organisationsbestyrelsesmedlemmerne
på
mødet den 11. maj 2015 gensidigt har
opfordret hinanden til at se fremad og ikke
dvæle ved uoverensstemmelser.
Asbos beretning for 2014 var udsendt før
mødet med endelige indkaldelse.
Bemærkningerne om Asbo´s krav som
fremført i Asbo´s beretning for 2014 mente
Jens Erik Nielsen ikke kunne stå uimodsagt.
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I den situation som Asbo stod i:
- med en opsagt administrations-aftale
fra Domea til udløb 31.12.2014.
- og mildt sagt en dårlig økonomi så
skal man være varsom med - i en
forhandlingssituation at fremsætte
krav til en kommende samarbejdspartner.
Vi i Boligforeningen Søbo kunne have valgt
den
løsning
som
en
umiddelbar
indfusionering (overtagelse) ville have
medført for Asbo – nemlig ”Tag det vi
tilbyder eller find en anden”.
Og direkte adspurgt svarede tidligere
forretningsfører for Asbo Per Lønborg
Andersen, at det også ville have været
konsekvensen,
såfremt
et
andet
landsdækkende forretningsførerselskab eksempelvis Lejerbo - skulle indgå en
administrationsaftale med Asbo.
Vi valgte imidlertid den løsning, at
forhandlingerne skulle resultere i, at begge
foreninger føler et berettiget medejerskab af
de beslutninger som bliver truffet.
Dette kunne gøres i den videre proces ved:
- at tage det bedste fra begge foreninger
- at undersøge Domea´s IT platform
nærmere.
Netop derfor var forretningsfører Hans Peter
Hollænder og økonomimedarbejder Jette
Pørksen Kristensen også på besøg hos
Domea i Tåstrup.
- at udskrive en navnekonkurrence.
I forløbet har der på intet tidspunkt været
besluttet og protokolleret, at navnet ikke
måtte være Boligforeningen Søbo.

Ordinært repræsentantskabsmøde
Og ærligt talt, hvorfor skulle vi som en
selvstændig,
velfungerende
og
velrenommeret Boligorganisation frivilligt opgive
vort navn.
I øvrigt er det bekosteligt og administrativt
tidskrævende, at skulle ændre alle skøder,
udvikle nyt logo, nyt brevpapir etc.
Men jeg medgiver, at forhandlingsudvalget
ikke har været gode nok til at få en fælles
afklaring af vilkårene for en navnekonkurrence og hvilket resultat vi ville opnå.
Vi har haft en forskellig opfattelse og den
manglende enighed har desværre medført
uensartede udmeldinger og bestyrelsen er
fortsat uenige.
På bestyrelsesmødet den 2. februar 2015
blev det med et flertal på 5 mod 4 besluttet,
at navnet Boligforeningen Søbo ikke skulle
indgå i navnekonkurrencen.
Beretning for Boligforeningen Søbo for 2014
var opdelt i en skriftlig og mundtlig del:
Jens Erik Nielsen tilkendegav, at bestyrelse
og forretningsfører var åbne overfor
spørgsmål til den skriftlige del, som forinden
var udsendt med den endelige dagsorden.
Jens Erik Nielsens mundtlige beretning
omhandlede
alene
den
overståede
indfusionering af Boligforening Asbo i
Boligforeningen Søbo med virkning fra 1.
januar 2015.
Begge Boligorganisationer er underlagt den
samme lovgivning men organisering af det
daglige arbejde i Administrationerne har på
væsentlige områder været vidt forskellig.
Dette forhold sammenholdt med, at
Boligforeningen Asbo ikke af lyst men af nød
har været nødsaget til at opgive deres
selvstændighed,
har
givet
en
del
udfordringer - og netop opgivelse af
selvstændigheden har yderligere været et
meget
følelsesladet
element
i
fusionsforhandlingerne.
I Boligforeningen Søbo har bestyrelsen
bakket op omkring strategien i fusionsforhandlingerne der som udgangspunkt har
været, at vi skulle indgå som ligeværdige
partnere og medtage det bedste fra begge
foreninger. Der er ikke fra vor side på noget
tidspunkt
udtryk
krav
i
fusionsforhandlingerne.
Disse elementer skulle efter min ærlige
mening og overbevisning sikre, at begge
bestyrelser ville få medejerskab af den nye
forening.
Eller sagt med andre ord, så ville bestyrelsen
i Boligforeningen Søbo bevist undgå følelsen
af at være ”Store bror” og at andre skulle
udvise taknemmelighed.

Den 07. april 2014 var vi inviteret til et
uformelt møde på Hotel Norden i Haderslev.
I mødet deltog fra Boligforeningen Søbo,
formand Jens Erik Nielsen, næstformand
Hanne Petz og forretningsfører Hans Peter
Hollænder og fra Boligforeningen Asbo
formand
Heidi
Jensen,
næstformand
Christian
Møller
og
bestyrelsesmedlemmerne Gitte Vohs og Charlotte
Sørensen samt regionsdirektør Erik Lønne
Gottfredsen fra Domea.
Formålet mødet var at afklare, om der var
grundlag for et videre arbejde om en fusion
og ikke mindst om kemien var i orden.
Der blev ikke taget referat fra mødet.
Efterfølgende mødtes bestyrelserne for de 2
foreninger den 19. maj 2014.
I dette møde deltog fra Boligforeningen
Søbo,
formand
Jens
Erik
Nielsen,
næstformand
Hanne
Petz
og
bestyrelsesmedlemmerne Poul Erik Jørgen
og Annalise Almind samt forretningsfører
Hans Peter Hollænder.
Fra Boligforeningen Asbo deltog formand
Heidi Jensen og bestyrelsesmedlemmer
Birger Persson, Anne Catrine Sørensen, Gitte
Vohs,
Charlotte
Sørensen
samt
regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen.
Der blev taget referat fra mødet.
Referatet er underskrevet.
Arbejdet i fusionsforhandlingerne har været
opdelt i 3 grupper :
-

Udlejning
Drift/Teknik
Styregruppe

I grupperne Udlejning og Drift/teknik har der
været repræsentanter fra både personalet
og bestyrelserne.
I gruppen Styregruppe har der været
repræsentanter fra bestyrelserne samt
forretningsførerne fra begge foreninger.
Der er taget referat fra alle møde i de
respektive grupper.
Der er lagt en masse arbejde og energi i
grupperne, og jeg vil gerne sige tak til
personalet og bestyrelsesmedlemmerne for
uden deres aktive deltagelse ville vi ikke
have nået det resultat som vi har.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder vil
kort orienterede om hvilke umiddelbare
ændringer fusionen har på organisationen.
Efter Hans Peters orientering overgives den
mundtlige beretning til repræsentantskabet.
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Ordinært repræsentantskabsmøde
Hans Peter Hollænder orienterede om
følgende
forhold
vedrørende
administrationens arbejde:
 Arbejdsgrupper i forbindelse med
fusionen, der har behandlet spørgsmål
omkring udlejning, drift og teknik samt
bestyrelsesarbejde.
 BL har en tjekliste for fusioner, og
eneste
åbentstående
er
navnekonkurrencen, som er et politisk
spørgsmål som repræsentantskabet skal
forholde sig til.

1. Endelig godkendelse af årsregnskabet
for 2014 for organisationen og
afdelingerne med tilhørende revisionspåtegning samt forelæggelse af budget
for 2015.
Repræsentantskabet skal godkende 2
årsregnskaber
2014
–
for
Boligforeningen
Søbo
og
for
Boligforeningen Asbo.

 Konvertering af data til Domea’s it platform.
 Facade- og tagrenovering i afd. 10 Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Alle.
 Kloakseparering i afd. 8 - Tandsbjerg og
Ørstedsgade.
 Ansættelse af nye
administrationen.

medarbejdere

i

 Virksomhedsoverdragelse
af
medarbejder til ejendomsfunktionærområdet.
 Nye tiltag i forbindelse med budget og
regnskabs fremlæggelse.
 Elektronisk syn og udbud af arbejder
ved istandsættelse af flyttelejligheder.

Hans
Peter
Hollænder
gennemgik
regnskaberne for de fusionerede foreninger.
Der er et overskud på 67 t.kr. i Søbo og et
underskud på 63 t.kr. i Asbo i 2014.
Asbo’s revisor har kommenteret, at
foreningen ville have problemer med going
concern – det vil sige, at fortsætte deres
virksomhed, hvis det ikke havde været for
fusionen.
Der
er
brugt
store
beløb
af
dispositionsfonden og arbejdskapitalen er
negativ med 884 t.kr.

 Ændret procedurer for afregning af
forbrug ved fraflytning.
 Administrationsbidrag og udarbejdelse
af afdelingernes budgetter for 2016. Der
forventes et administrationsbidrag på
4.000 t.kr. pr. bolig pr. år i 2016.
 Harmonisering
af
ejendomsfunktionærernes arbejdsfunktioner.
 Ændret åbningstider på lokalkontoret i
Augustenborg.
 Konvertering fra gas til fjernvarme i afd.
108 – Kavsløkke.
 Byggeplaner
og
opførelse
familieboliger på Bülowsvej.

af

Birger forklarer grundlag for underskuddet.
Der er dog grund til at være fortrøstningsfuld
m.h.t. økonomien fra 2016 og frem, når
fusionen er begyndt at virke og også fordi, at
der i en ny forening vil komme en del flere
penge
ind
i
dispositionsfonden
fra
udamortiserede lån.

 Etablering af solcelle anlæg i flere
afdelinger.
 Undervisning i brug af Domea’s itplatform
for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
 Login til www.Domea.dk til samtlige
afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
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De fremmødte repræsentanter godkendte
begge foreningers regnskaber for 2014.

Ordinært repræsentantskabsmøde
1. Navnekonkurrence.
Hans Peter Hollænder orienterede omkring
navneforslagene – herunder, at det var
undersøgt, at der var ledige domænenavne
til navnene og afstemningsprocedurer.
Erik Justesen afd. 16 spurgte
omkostningerne ved et navneskifte.

ind

til

Hans Peter Hollænder kunne oplyse, at der i
beregningerne omkring fusionen er regnet
med en udgift på mindst 100 t.kr., da der ud
over skilte, brevpapir, brochurer m.v. også er
udgifter til tinglysning på alle afdelinger af
navneændring, pantebreve m.v..
Lone Jepsen, afd. 9 og Jørgen Brodersen,
afd. 11 mente, at navnet Boligforeningen
Søbo skal bevares og udgifterne til et nyt
navn bør spares og de kan heller ikke
forholde sig til nogle af de forslag der er
indkommet ved navnekonkurrencen.
Hans Peter Hollænder kunne oplyse, at selv
om navnet Søbo ikke er blandt de udvalgte
navne fra bestyrelsen, vil navnet Søbo blive
bevaret - hvis det navneforslag, som får flest
stemmer ikke kan opnå 2/3 af stemmerne
ved afstemning om vedtægtsændringerne.
Lisbeth Nissen, afd. 29 – mener, at vi går i
for små sko med hensyn til bevarelse af
navnet Søbo.
Marian Jacobsen, afd. 107 følte sig lidt stødt
over, at forretningsfører Hans Peter
Hollænder kunne sige, at navnet Søbo stadig
var muligt.
Hans
Peter
Hollænder
henviste
til
vedtægterne, hvorefter et navneskift som er
lig en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal.
Ved første afstemning fordelte stemmerne
sig således:
 Nr. 1 Boligforeningen Als
2 stemmer
 Nr. 2 ALSidig Bolig
1 stemme
 Nr. 3 Alssund Boligforening 12 stemmer
 Nr. 4 Alssundbo
4 stemmer
 Nr. 5 Alsbolig
12 stemmer
 Nr. 6 Boligforeningen 2015
5 stemmer
Resten stemte blankt eller ugyldigt.
Ved anden afstemning fordelte stemmerne
sig således:
 Nr. 3 Alssund Boligforening 15 stemmer
 Nr. 5 Alsbolig
22 stemmer
Resten stemte blankt eller ugyldigt.

Navnet Alsbolig fik således flest stemmer.
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Der
skal
være
mødt
2/3
af
repræsentantskabet og 2/3 skal være
for forslagene, ellers kan disse ikke
godkendes.
1. Vedtægtsændring § 1 stk. 1.
29 stemte for og 34 stemte imod
forslaget nævneændring.
Forslaget faldt og foreningen fortsætter
med navnet Boligforeningen Søbo.
2. Vedtægtsændring § 6 stk. 1 – Godkendt.
3. Vedtægtsændring § 7 stk. 1 – Godkendt.
4. Vedtægtsændring § 13 stk. 7 –Godkendt.
5. Vedtægtsændring § 14 stk. 1 –Godkendt.
3. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for en
2-årig periode og 2 for en 1-årig
periode.
Nuværende bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Petz, Poul Erik Jørgensen, Annalise
Almind og Christian Møller, Anne Cathrine
Sørensen genopstiller for 2 år.
Nuværende bestyrelsesmedlemmer:
Charlotte
Sørensen,
Birger
Persson
genopstiller for 1 år.
Christian Møller var ikke til stede, men havde
skriftligt tilkendegivet, at han modtager
genvalg.
Jens Erik Nielsen foreslog på bestyrelsens
vegne, at repræsentantskabet genvælger
samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Repræsentantskabet
genvalgte
alle
bestyrelsesmedlemmer.
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Ordinært repræsentantskabsmøde
4. Valg af revisor.
Revisorrollen har været udbudt.
Priserne fra de adspurgte revisionsfirmaer
var meget ens.
Søbos nuværende revisionsfirma PWC var en
af de billigste.
Bestyrelsen opfordrede repræsentantskabet
til at vælge PWC.
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens
indstilling.
1. Valg af 1. og 2. suppleant for en 1-årig
periode.
Jens Peder Nørgaard afd. 10, blev valgt som
1. suppleant.
Lise Kock afd. 26, blev valgt som 2.
suppleant.
2. Evaluering af kursusvirksomhed.
Hanne Petz fortalte om det afholdte kursus
for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer
på
Mommark Handelsskole.
Bestyrelsen har efterfølgende evalueret
kurset og kursusudvalget vil snart planlægge
programmet for næste år.
Påstigningssteder til bustransport bliver
reduceret.
3. Tidsplan for afvikling
møderne i 2015.

af

afdelings-

Hans Peter Hollænder orienterede om
afholdelse af de planlagte afdelingsmøder.
Møderne afholdes på Danhostel Sønderborg
City, Augustenborg Hallen, fælleslokaler i
Sønderborg og i Fynshav.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til
repræsentantskabet i Dalbo og Domea.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse
til
at
udpege
medlemmer
og
repræsentanter.
Bestyrelsen har efter udsendelse af
dagsorden til nærværende møde valgt, at
udtræde som andelshaver hos Dalbo
a.m.b.a. - hvorfor der ikke skal vælges nye
repræsentanter til Dalbo.
Organisationsbestyrelsesmedlem
Birger
Persson fortalte om arbejdet i Domea’s
repræsentantskab.
Interesserede repræsentanter der ønsker, at
være en del af Domea’s repræsentantskab,
bedes melde sig til forretningsfører Hans
Peter Hollænder, senest den 1. juni 2015.
6. Eventuelt.
Angelika Jepsen, afd. 9 – følte ikke hun fik
mulighed for at deltage med sine holdninger
på mødet.
Der var for meget småsnak og støj, og
dirigenten havde svært ved at se, hvem der
ønskede at få taleret.
Lone Jepsen, afd. 9 og Jens Peder Nørgaard,
afd. 10 – baggrunds snak og støj bør undgås
under mødet.
Jens
Erik
Nielsen
meddelte,
at
repræsentantskabsmødet fremover vil blive
afholdt på Business College Syd, hvor
mødefaciliteterne er bedre egnede til en så
stor forsamling.

Poul Erik Jørgensen og Erling Jürgensen.
Et par hyggelige bestyrelsesmedlemmer.

Formand
Jens
Erik
Nielsen
takkede
repræsentantskabet for et godt samarbejde
og et konstruktivt møde.
Referent: Nina Frederiksen.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Jens Erik Nielsen
Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Annalise Almind
Erling Jürgensen
Anne Cathrine Sørensen
Birger Persson
Charlotte Sørensen
Christian Møller

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
Hertugtorvet 2
Kløvermarken 33
Kavsløkke 95
Kavsløkke 89

40
40
40
27
29
29
26

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

30
99
27
92
37
60
25

90
10
86
51
93
34
13

08
02
71
13
35
02
98

kdalgaard@stofanet.dk
justme51@stofanet.dk
birgerp26@gmail.com
kavslokke@stofanet.dk
chm@it.dk

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

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
Formand / bestyrelse:

Telefon

Mobil

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

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

Arne Dissing, Sdr. Landevej 55 st. tv.
Patrick Junker Wortmann, Sdr. Landevej 41 II tv.
Lisa Isø Hartmann Handest, Sdr. Landevej 55 I tv.

60 69 24 69

AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:

Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Harry Hansen, Sdr. Landevej 68

Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

E-mail
------------------------------------------------------

arnedissing@hotmail.com

23 44 88 40
74 43 05 63
lisstolberg@gmail.com

Repræsentantskabsmedlem:

Chresten Stolberg, Sdr. Landevej 58

lischresten@gmail.com

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:

Jes Hølck-Hansen, Friheds Allé 15 st. tv.

Christina Dyhr Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.

Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.

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

Repræsentantskabsmedlem:

Mona Christensen, Frihedsallé 25 II tv.
AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:

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 / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92

Leo Egholm Johansen, Ørstedsgade 75
Jytte Moos, Ørstedsgade 99

AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand / bestyrelse:

Lone Jepsen, Ringgade 264 st. tv.
Angelika Jepsen, Ringgade 256 st. th.
Edith Korsumäki, Ringgade 256 1. Th.

lej@rsyd.dk

35 14 53 02

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

74 42 80 19

24 26 21 29

lonejepsen@hotmail.dk

30 36 61 93

e_korsumaki@hotmail.com

jytmoos@gmail.c0m

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

Telefon

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

Mobil

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

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand / bestyrelse:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
21 60 86 42
Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5 II th.
26 16 42 59
Irene Sanchez Lorenzen, Grundtvigs Allé 5 I th.
23 66 27 19
AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand / bestyrelse:
Jørgen Brodersen, B. Andersens Vej 27 st.th. 74 42 95 68

Karin Jensen, Borgm. Andersens Vej 3 st..
Ingrid Andersson, Borgm. Andersens Vej 25 I.tv.

24 65 59 65

E-mail
---------------------------------------------

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

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

AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand / bestyrelse:

Henrik Ingwersen, Grundtvigs Allé 11 II th.
Erik Pyrkov, Grundtvigs Allé 23 st. th.
Gunnar Munk-Bryde, Grundtvigs Allé 11 I. tv.

henrik_i@hotmail.com

22 99 30 00

AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:

Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Anne Marie Maegaard, Skovkrogen 13

Flemming Egedal, Skovkrogen 18

AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand / bestyrelse:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
74 43 16 71

Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 44

pyrkov@bbs.dk

50 44 65 59
88 19 84 77

hoejsager2010@live.dk

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

kdalgaard@stofanet.dk

anne@mgrd.dk

buhrannemette5@gmail.com

AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:

Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Erik Justesen, Vesterkobbel 14. st.

AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:

Svend Aa. Ottesen, Sct. Jørgens Bjerg 1C st.

74 42 00 37

mmat@bbsyd.dk

69 10 02 74

74 42 45 30

ejnarduus@stofanet.dk

27 11 45 30

Hanne Davidsen, Sankt Jørgens Bjerg 5 A st.

h.m.davidsen@gmail.com

Marie Louise Rumley, Sankt Jørgens Bjerg 5 B st.

21 64 73 72

louise@rumley.dk

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:

Aase Niemann, Dam-Bo 8
Camma Pach, Dam-Bo 32 I
Lydia Carstensen, Ler-Bo 7 I dør 4
AFDELING 21 - Udsigten
Formand / bestyrelse:

Lis Karup, Udsigten 2 1. dør 4
Anne Hansen, Udsigten 2 1. dør 5
Else Cortsen, Udsigten 4 2. dør 5

28 78 03 30

73 40 43 40

40 30 80 39
26 70 24 97

liskarup@stofanet.dk
cortsen@bbsyd.dk

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Mobil

E-mail

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

Telefon

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

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27

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

hpetz@jubii.dk

Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Repræsentantskabsmedlem:
Thommas Jørgensen, Lavbrinkevej 31

74 42 37 24

26 74 80 21

AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand / bestyrelse:
Annalise Almind, Frederikparken 5 st. 4

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

Preben Jensen, Frederikparken 1 st. dør 2
Ingrid Hansen, Frederikparken 7 st. dør 2
Repræsentantskabsmedlem:
Grete Witthøft, Frederikparken 6 I dør 4

40 75 81 79

AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:

Lise Kock, Frederikparken 11 II dør 2
Lone Frandsen, Frederikparken 13 I. dør 3
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2
AFDELING 28 – Vøl-Bo
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

29 27 83 17

74 43 05 60

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

annalise.almind@mail.dk
lp16@stofanet.dk
ichansen@hotmail.dk
gretewitthoeft@e-mail.dk

lisejk@hotmail.com

info@soebo.dk

AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:

Jakob Spangberg, Fregatten 5 I.
Lisbeth Nissen, Galeasen 10 I
Anne Grethe Smallpiece, Jagten 9 I.

20 13 41 46

jakob_spangberg@hotmail.com

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

britaskyborg@gmail.com

21 22 23 51

lispoulnielsen@bbsyd.dk

AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:

Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Ulla Madsen, Damgade 36 II mf.
Ivar Rasmussen, Damgade 36 II tv.

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

AFDELING 102 - Louisegade

Repræsentantskabsmedlemmer:
Michael Zambras, Louisegade 18 st. th.
Gert Sørensen, Louisegade 8 st. th.
AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:

Poul Nielsen, Kløvermarken 49
Heidi Quorp, Kløvermarken 63
Susanne Kolmos, Kløvermarken 57
AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:

Marian Jacobsen, Tjørnebakken 7
Bert Priess, Tjørnebakken 19
Birgitte Jensen, Tjørnebakken 12

bert-preiss@jubii.dk

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 108 - Kavsløkke
Formand / bestyrelse:
Christian Møller, Kavsløkke 89

26 25 13 98

chm@it.dk

Charlotte Sørensen, Kavsløkke 95

29 60 34 02

kavslokke@stofanet.dk

Steffen Schmidt, Kavsløkke 67

Repræsentantskabsmedlemmer:
Jytte Frølich, Kavsløkke 53
Palle Madsen, Kavsløkke 5
AFDELING 109 - Æblehegnet

Repræsentantskabsmedlemmer:
Heidi Jensen, Æblehegnet 38
Gitte Vohs, Æblehegnet 60
Kai Jørgensen, Æblehegnet 42

64 65 94 45
74 42 12 26

20 32 10 20
20 84 35 98

AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:

Bodil Nielsen, Højbo 2
Emil Thyssen, Højbo 4
Anne Carstensen, Højbo 11

AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 119 - Tinggården
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 124 - Askerøj
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 122 – Kløverholm 1-38
Formand / bestyrelse:

Aksel Johansen, Kløverholm 17
Lone Hansen, Kløverholm 30
Anne Marie Hald, Kløverholm 4

AFDELING 127 – Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
Formand / bestyrelse:

Tina Kolmos, Kløverholm 72
Henry Poulsen, Kløverholm 74

42 16 93 94

famkolmos@stofanet.dk

Anna Kortemose, Kløverholm 76
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:
Helle Stampe Wärner, Ærøvej 13

Erik Heise, Svinget 23

Hanne Sillesen, Svinget 17

Repræsentantskabsmedlemmer:
Mona Andersen, Svinget 13
Edith Mathiesen, Ærøvej 11
Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:

Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Holm, Fredsskovvej 2

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 151 – Hofgården, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade og Kettingvej
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
27 92 51 13 justme51@stofanet.dk

Anna Hynding, Enghaven 3
Grethe Benkjer, Enghaven 21

gg.benkjer@gmail.com

Svend Aage Monberg, Hertugtorvet 4
Svend Aage Saustrup, Hofgården 3

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.

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

26
15
23
15

42
43
43
66

14
16
24
77

04
71
63
72

kdalgaard@stofanet.dk

Radio- og TV programmer
Udviklingen går meget stærkt på dette område og
næsten dagligt bliver kanalerne lavet om.
Signalerne bliver ændret fra analoge til digitale og flere
og flere TV programmer bliver løbende ændret til at
sende i HD kvalitet ( High Definition ).
Antallet af leverandører af TV signaler med mere
ændres løbende og Stofa er nu blevet opkøbt af SE
(Sydenergi).
Da der også er flere udbydere, der leverer TV signaler
til Boligforeningen SØBO er det blevet en umulig opgave
at bringe en oversigt over de mange forskellige TV
pakker der udbydes og samtidig med bliver de
forskellige pakker hele tiden ændret og forsynet med
nye kanaler – ønskekanaler, prøvekanaler og andre
spændende ting.
Bladets redaktion har derfor valgt at henvise til de
forskellige leverandørers hjemmesider, hvor man kan
orientere sig om hvilke kanaler de forskellige TV-pakker

indeholder og de tekniske opsætninger, der er
nødvendige for at kunne modtage radio- og TV
signalerne fra netop din leverandør.
Er du i tvivl eller har du ikke internetadgang – så
kontakt din leverandør eller afhent en programoversigt
på SØBO’s kontor.
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Fra gas til fjernvarme i Kavsløkke.
Foto: Peter Walmar Ankerstjerne.
Tekst: Erling Jürgensen.

Afd. 108 Kavsløkke i Høruphav blev først på året indkaldt til et ekstra ordinært afdelingsmøde i beboerhuset i
Høruphav, hvor der skulle vælges repræsentanter til Søbos repræsentantskab og tages stilling til, om der skal
etableres fjernvarme i stedet for gas.
Gas anlæggene er ved at komme op i alderen og der kommer flere og flere reparationer, som er temmelig
kostbare og den årlige vedligeholdelse også kostede en del.
En medarbejder fra Sønderborg fjernvarme var til stede for at vise, hvad der skulle bruges for at installere
fjernvarmen, og forklarede, at når det først var installeret var der en meget begrænset vedligeholdelse.
Beboerne havde en del spørgsmål, som blev besvaret af medarbejderen fra Fjernvarmen eller af inspektørerne
fra Søbo.
Formand Christian Møller forklarede på bestyrelsens vegne, at det var en god ide at stemme for fjernvarmen
også da der ville blive givet et tilskud fra hovedforeningen på 1 million kr.
Der vil også komme en husleje stigning - men varmen ville også blive lidt billigere.
Dette må have overbevist beboerne da forslaget blev vedtaget med stemmerne 49 for og 3 imod.
Arbejdet gik igang midt i marts og forventes færdig i september.
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Mandag den 5. januar 2015. Kl. 16.30.
Alle til stede
DAGSORDEN:
1.

Orientering fra administrationen.
a. Orientering om udlejningen og nye
opnoteringer i december måned 2014.
(Bilag udleveres på mødet).
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Der foreligger referat fra boligforeningers
kontaktudvalgsmøde fra den 3. dec. 2014
(vedlagt som bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Indgåede
juleog
nytårshilsener.
Forelægges til orientering på mødet
Beslutning: Taget til efterretning.
d. BL kursus Mødeteknik og udvikling af
afdelingsmødet (bilag)
Beslutning:
Taget
til
efterretning.
Administrationen holder øje med deciderede
dirigentkursus.
e. Trækningsret regelsæt SØBO til orientering
for nye bestyrelsesmedlemmer. Vedlagt i
bilag. Udgangspunktet er, jo ældre afdeling,
jo større tilskudsmulighed.
Beslutning: Taget til efterretning.
f. Forretningsførers ansættelseskontrakt. Til
orientering for nye bestyrelsesmedlemmer
skal oplyses, at kontrakten bl.a. indeholder
følgende passus: ”Bestyrelsens medlemmer
må ikke uden forudgående aftale med
forretningsføreren drøfte formelle forhold
med personalet, eller forhold der er omfattet
af
forretningsførerens
ledelsesmæssige
ansvars- og kompetenceområder.”
Beslutning: Taget til efterretning.
g. Bestyrelsens forretningsorden. Fremgår af
vor hjemmeside www.soebo.dk. Gennemgås
kort
m.h.t.
konstituering
og
honorarfordeling.
Beslutning:
Gennemgang
taget
til
efterretning. Heidi Jensen og Gitte Vohs
fraskriver sig retten til honorar og
telefongodtgørelse i 2015.

2.

Orientering ved formanden.
Formand og forretningsfører har været til
kontaktudvalgsmøde for boligforeningerne og til
møde i kraftvarmeværket og fjernvarmen.
Referat for kontaktudvalgsmøde er udsendt med
denne dagsorden til orientering.
Formand har med administrationen deltaget i
møde vedr. Bülowsvej jf. punkt 8.

Den 12. december 2014 var der juleafslutning
med
personalet
i
Søbo.
Formand
og
forretningsfører var til afskedsreception i Asbo.
Beslutning: Taget til efterretning.
3.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
PEJ orienterede fra Dalbo og om indkaldelse til
ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2015.
HP orienterede om, at program for kurset den 31.
januar 2015 ligger klar.
Kørselliste for Asbo udarbejdes efter tilmelding.
Invitation sendes ud i denne uge.
EJ orienterede om, at DOA har tegnet en 2-årig
kontrakt med Stofa.
Beslutning: Taget til efterretning.

4.

Evaluering af beboerbladet.
Beslutning: Der er tilfredshed med bladet og dets
indhold.

5.

Ny konstituering i januar 2015
Udskrift af tidligere behandling i SØBO´s
bestyrelse:
Jf. vore vedtægter vælges formanden på
repræsentantskabsmøde og jf. forretningsorden
konstituerer bestyrelsen sig efter det årlige
repræsentantskabsmøde.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at organisationsbestyrelsen drøfter, om det ikke vil
være hensigtsmæssigt med en ny konstituering på
møde i januar 2015, når de 4 bestyrelsesmedlemmer valgt af ASBOs generalforsamling
indtræder i organisationsbestyrelsen.
Beslutning 6. oktober 2014: Udsættes til næste
møde.
Beslutning: Drøftes i den nye bestyrelse i januar
2015.
Sagen har været drøftet i styregruppen bag
fusionen, og det er oplyst, at bestyrelsen
endvidere udpeger en repræsentant til bestyrelsen
i Augustenborg Fjernvarme.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder kan
endvidere oplyse, at bestyrelsen for SÆBO (Sydals
Ældreboliger) med 39 lette kollektivboliger som
administreres af SØBO fra 1. januar 2015 har
sendt
et
vedtægtsforslag
til
Sønderborg
Kommune, hvor det indstilles, at administrator
udpeger 1 af 3 bestyrelsesmedlemmer i
foreningen.
Forslaget skal først vedtages af Sønderborg
Kommune, men bestyrelsen skal i givet fald
udpege en repræsentant til at deltage i
foreningens 2 årlige bestyrelsesmøder og 1 årligt
beboermøde.
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Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at bestyrelsen drøfter konstituering uagtet at der
ikke er krav om dette ifølge vedtægterne.
Beslutning: Heidi Jensen udpeges til foreningens
dagsordensudvalg for organisationsbestyrelsen, der
i øvrigt består af formand og forretningsfører. Gitte
Vohs indgår i bladudvalget.
Repræsentant til Augustenborg Fjernvarmes
bestyrelse overvejes til næste møde. Repræsentant
til SÆBO´s bestyrelse afventer kommunens
stillingtagen til vedtægtsforslag.
6. Tab som følge af udlejningsvanskeligheder
og tab ved fraflytninger i tidl. SØBO afd.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at lidt under 77 t. kr. til lejetab i afdelingerne i gl.
Søbo dækkes af dispositionsfonden (bilag vedlagt i
2014 var tallet 100 t.kr.).
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at ca. 110 t. kr. ud fra en foreløbig opgørelse
afskrives som tab ved fraflytninger og dækkes af
dispositionsfonden (bilag vedlagt – i 2014 var tallet
163 t.kr.).
Beslutning: Godkendt.
7. Afd.10 – Orla Lehmannsvej 1-13/Grundtvigs
Allé 1-5
Der er holdt afleveringsforretning tirsdag den 16.
december 2014.
Der er en frist for afhjælpning af de sidste mangler
inden 15. januar 2015, hvorefter sidste regning fra
hovedentreprenør skal sendes.
Såning af græsning foran blokkene, samt visse
arbejder til forbedring af det udendørs miljø er
først mulig til foråret og der bliver hensat til
arbejderne i byggeregnskabet.
Beslutning: Taget til efterretning.
8. Afd. 35 Bülowsvej 6
Der er holdt møde med udvalgsformanden for
Teknik og Miljø, planafdelingen, vore rådgivere
A78,
formand,
forretningsfører
og
inspektørassistent den 10. december 2014.
Mødet forløb godt.
Der var en bred drøftelse af forskellige forhold og
A78´s oplæg blev accepteret som et oplæg til
udvalgsbehandling ved Sønderborg Kommune.
Beslutning: Taget til efterretning.
9. Mødeplan 2015.
På styregruppemøde for fusionen er mødeplanen
gennemgået ad flere gange. Det må forventes at
der vil være behov for tilpasning i løbet af året,

34

men forretningsfører Hans Peter Hollænder
anbefaler, at mødeplanen godkendes af hensyn til
den enkeltes kalender (Bilag)
Beslutning: Principgodkendt.
10. Prokura (bilag).
Boligforeningen SØBOs prokuraregler fremgår af
vor hjemmeside www.soebo.dk.
Boligforeningens ASBOs prokora var m.h.t.
beløbsgrænserne på 15 t.kr., 50 t.kr. og 90 t.kr.
ikke så forskellige fra SØBOs på 10 t.kr., 50 t.kr.
og 100 t.kr., men der er stor forskel på reglerne
på den måde, at i Boligforeningen Søbo gælder
beløbsgrænserne uforudsete udgifter, således at
budgetlagte udgifter kan køre lige igennem
systemet, så længe budgettet holder (der altid er
2 til at godkende bankudbetalingerne).
I ASBO har grænserne ikke måttet overskrides, og
da der for driften det første halve år er aftalt, at vi
fortsætter som hidtil i hhv. Augustenborg og
Sønderborg for at få fundet de bedste løsninger
før en samkøring, er der behov for en ændring af
prokura.
Tilpasningen af reglerne går i korthed ud på, at
prokura i Augustenborg er uændret 1. halvår af
2015 eller længere, hvis nødvendigt dog ikke ud
over 2015.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at udkast til nye prokuraregler godkendes og
underskrives af bestyrelsen.
Beslutning: Godkendt - dog mener Annalise
Almind at reglerne skal tages op senest 30. juni
2015.
11. Navnekonkurrence (foreløbigt bilag)
Den første oplistning af indkomne forslag
forelægges på mødet.
Indsendelsesfrist er 31. december 2014.
Procedure
er
tidligere
godkendt
på
styregruppemøde.
Beslutning: Der udsendes en àjourført liste med
de sidst indkomne forslag her op til 31. december
2014, hvorefter alle summer over forslagene frem
til næste bestyrelsesmøde.
12. Eventuelt
Afvikling af organisationsbestyrelsesmøder kunne
skiftevis være i Sønderborg og i Augustenborg.
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REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Mandag den 2. februar 2015, kl. 16.30.
Alle til stede
Hertugtorvet 14, 6440 Augustenborg

f.

Stadie på IT konverteringen.
Der kan ultimo januar 2015 endnu ikke
trækkes ventelister for tidligere ASBO
afdelinger.
Dette medfører, at der ikke kan udlejes
boliger i tidligere ASBO.
Der er sket indflytninger i enkelte tidligere
ASBO boliger ultimo 2014 uden at der er
afholdt syn og betalt indskud og husleje.
Der er en del tomgang i tidligere ASBO
boliger.
Der er således flere problemer som
administrationen i samarbejde med Domea
arbejder på at få løst.
Beslutning: Taget til efterretning.
Bestyrelsen besluttede at der må tilkøbes
ekstern assistance til hjemmesiden for at få
denne opdateret.
g. Tomgangslejligheder.
Orientering på mødet.
Beslutning: Taget til efterretning.
Forskellige mulige tiltag blev drøftet.
Bestyrelsen
besluttede,
at
der
må
annonceres i Sønderborg Ugeavis.
Ledige boliger kan lægges på Boligportalen.

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

Orientering fra administrationen.
a. Afkastrapport fra Alm. Brand Bank for 1.
januar - 31. december 2014 foreligger.
Afkastet har været positivt på 2,31 % og
væsentligt over benchmark på -0,12 %.
(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 (udleveres på mødet).
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Takkeskrivelse. Der foreligger takkeskrivelse
fra Sydbanks filialdirektør Bente Holm
Skylvad for opmærksomhed i anledning af
hendes 50 års fødselsdag.
Beslutning: Taget til efterretning.
d. Strategisk varmeplanlægning i Sønderborg
Kommune.
Forretningsfører har på foreningens vegne
deltaget i workshops den 21. oktober 2014
og 13. november 2014 for området
Sønderborg/Augustenborg og afsluttende
møde/nytårstaffel for hele kommunen den
8.
januar
2015
om
kommunens
energiplanlægning frem til 2029.
Arbejdet med at nå målet, som er i fuld
overensstemmelse
med
foreningens
overordnede målsætninger, om at blive CO2
neutral i 2029 kan nås ved en række tiltag,
hvor især 2 tiltag er afgørende:
At der etableres en stor havvindmøllepark
ud for Als og at der sker en omfangsrig ny
tilslutning af ca.
10.000 yderligere
husstande til fjernvarmen.
Især m.h.t. det sidste tiltag, kan foreningen
yde en indsats de steder, hvor tilslutning er
mulig.
Beslutning: Taget til efterretning.
e. Orientering
om
sager
behandlet
i
Beboerklagenævnet
og
boligretten
i
perioden fra 1. januar -31. december 2014
(bilag).
Beslutning: Taget til efterretning

2.

Orientering ved formanden.
Formanden takkede for opmærksomheden i
anledning af sin 60 års fødselsdag.
Der blev orienteret om åbent hus i Tinggården
afd. 119.
Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme bliver
14. april 2015 kl. 18.30 på Comwell.
Beslutning: Taget til efterretning.

3.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
PEJ orienterede om, at der sendes information
ud efter 24. februar 2015 om bestyrelsesmøde i
Dalbo.
Der mødte 5 til åbent hus i Tinggården, afd. 119
den 10. januar 2015.
Beslutning: Taget til efterretning.

4.

Fjernvarme til afdeling 108 Kavsløkke.
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at sagen drøftes og at der gives et
tilskud fra dispositionsfonden i en given
størrelsesorden for at fremme sagen.
Det bemærkes, at beboerne må forventes at
spare et mindre beløb i årlig varmeudgift, og at
afdelingen vil spare penge, da naturgasinstallationerne er dyre i vedligeholdelse og
udskiftning af naturgasfyre er også bekosteligt.
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Der vedlægges bilag med beregning fra
inspektørafdelingen. Der er et energitilskud på
232 t.kr. på arbejdet, som er fratrukket
fjernvarmens pris, d.v.s. fjernvarmen indberetter
og får tilskuddet mod at de 232 t.kr. er fragået i
deres pris. I overslaget er medregnet en udgift på
53 t.kr. til afdelingens fælleshus, som evt. kan
spares, men omvendt er dette kun en lille del af
det samlede arbejde. Der foreligger 2 bilag - et
overslag uden tilskud og et overslag med et
tilskud på 1 mio.kr.
Desuden vil fjernvarme være meget mere
bekvemt, da det ikke kræver årlige eftersyn og
reparationer undervejs. Kavsløkke er den sidste
afdeling i Høruphav uden fjernvarme, og
afdelingen har særlige udfordringer, da der er et
naturgasfyr i hver eneste bolig og afdelingen er
også ældre end de andre afdelinger i Høruphav,
hvorfor der er gode begrundelser for at give
tilskud i denne sag. Det bemærkes, at
afdelingens henlæggelser er usædvanligt lave,
hvorfor tilskud i en vis størrelsesorden skønnes
nødvendig.
Chr. Møller og Charlotte Sørensen forlod mødet
under beslutningen.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der
bevilget et tilskud på 1 mio.kr. og at der lånes
over 30 år.
2.

Renovering afd. 10 Orla Lehmanns Vej 1-13
og Grundtvigs Allé 1-5.
Skema C er under udarbejdelse. Slutregninger
afventes.
Beslutning: Taget til efterretning.

3.

Bülowsvej 6
Planafdelingen har oplyst, at A78 oplæg forventes
medtaget i møde i Udvalget for Teknik og Miljø i
februar 2015. Forretningsfører Hans Peter
Hollænder har holdt møde med forvaltningen for
Teknik og Miljø og aftalt nærmere omkring det
kommunale p-areal ned mod jernbanen.
Beslutning: P-areal overtages fra Sønderborg
Kommune, når lokalplanen er godkendt.

4.

Forrentning af individuelle moderniseringslån.
Har været 4 % i 2011-2014. Administrationen
foreslår samme procentsats i 2015.
Beslutning: Godkendt.

5.

Navnekonkurrence (bilag tidligere udsendt
– procedure vedlægges igen).
På møde 5. januar 2015 blev det besluttet, at alle
skulle overveje de indkomne forslag frem til
næste bestyrelsesmøde.
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Beslutning: Boligforeningen Als, ALSidig bolig,
Alssund Boligforening, Alssundbo, Alsbolig og
Boligforeningen 2015 kan der arbejdes videre
med.
6.

Udpegning af medlem af Augustenborgs
Fjernvarmes bestyrelse.
På møde 5. januar 2015 blev det besluttet, at det
til møde 2. februar 2015 skulle overvejes, hvem
fra bestyrelsen, der kan repræsentere foreningen
i Augustenborg Fjernvarmes bestyrelse.
Beslutning:
Heidi
Jensen
blev
valgt.
Administrationen
skriver
til
Augustenborg
Fjernvarme herom.

7.

Evaluering af kursus med NAB på Mommark
Handelskostskole den 31. januar 2015.
Beslutning: Kurset forløb godt, kursusstedet også
godt, men bustransport kan godt revurderes til
næste år.

8. Afdelinger uden afdelingsbestyrelser.
Det kunne være hensigtsmæssigt at udpege
kontaktpersoner i organisationsbestyrelsen til at
varetage afdelingens interesse i de afdelinger,
hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.
Det drejer sig om afd. 27 Vølbo, afd. 102
Louisegade, afd. 109 Æblehegnet, afd.114
Mølvang, Tandsbusk, Midthave, afd. 119
Tinggården, afd. 125 Louisegade 1 (bofælleskab)
og afd. 131 Kløverlykke
Beslutning: Følgende blev valgt: Afd. 27: Erling
Jürgensen, Afd. 102,109,119: Heidi Jensen og
Gitte Vohs, Afd.125: Jens Erik Nielsen, Afd. 114
og 131: Chr. Møller og Charlotte Sørensen.
9. Afdelingsmøder i tidligere ASBO afdelinger
her i foråret.
Der skal vælges repræsentanter for de tidligere
ASBO afdelinger. Forslag til tidsplan og dagsorden
(skal tilpasses den enkelte afdeling) ønskes
drøftet.
M.h.t.
tidsplan
foreslås,
at
bestyrelsesmøde med de 2 revisionsfirmaer
fastholdes til 20. april. Der er mulighed for, at
afdelingsmøder i tidl. ASBO afdelinger bliver
ultimo april/primo maj og at repræsentantskabsmødet flyttes fra 19. maj til medio juni. Det
kan kun svært nås med ASBO regnskaberne før
20. april, og hvis de skal på afdelingsmøde med
udsendelse en uge forinden kan dette blive ultimo
april/primo maj. For at overholde vedtægternes §
7 om indkaldelse med 4 ugers varsel ved brev til
samtlige
repræsentantskabsmedlemmer
kan
dette først blive i juni, hvilket er sent i forhold til
regnskabs- og låneindberetning, indberetning til
Sønderborg Kommune mv.
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Alternativt kan nuværende tidsplan fastholdes,
men således at afdelingsmøderne i tidligere
ASBO afdelinger ultimo marts alene bliver med
valg af repræsentantskabsmedlemmer, og evt.
andre punkter som f.eks. en helhedsplan eller
valg af afdelingsbestyrelse, hvor en sådan ikke
er valgt.
Regnskaberne forelægges så afdelingsmødet til
orientering i efteråret ligesom i SØBO´s
afdelinger.
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at nuværende tidsplan fastholdes og
at
regnskaberne
først
forelægges
afdelingsmøderne i tidligere ASBO afdelinger i
efteråret til efterretning og at de sendes til
afdelingsbestyrelserne til godkendelse efter at
de har været i organisationsbestyrelsen den 20.
april 2015.

Mandag den 9. marts 2015 kl. 16.30
Sundmarksvej 14
Jens Erik Nielsen afbud p.g.a. sygdom
1.

Gennemgang af udkast til regnskabet for
Boligforeningen SØBO for 2014.
Deltagelse
af regnskabsmedarbejder
Jette
Pørksen Kristensen (Bilag i form af regnskabsudkast eftersendes/udleveres på mødet).
Resten af bestyrelsesmødet er bevidst en
forholdsvis kort dagsorden, da regnskabsgennemgangen tidsmæssigt vil fylde en del.
Regnskabet blev gennemgået.
Beslutning: Regnskabet overgives til revisionen.

2.

Orientering fra administrationen.
a. Orientering om nye opnoterede og tildelte
boliger (bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Orientering om IT konvertering.
Orientering givet.
Beslutning: Taget til efterretning
c. Orientering om afgørelse i Boligretten den 26.
februar
2015
om
afdelingsmødet
i
Æblehegnet i 2013. Dom vedlagt som bilag.
Beslutning: Taget til efterretning

Anbefaling er givet med udgangspunkt i, at IT
konverteringen p.t. giver store problemer i
administrationen med at få de almindelige
udlejningsopgaver løst, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt, at administrationen ikke skal
bruge store ressourcer på regnskabsmøder som
ligger ud over, hvad administrationen normalt
gør.
Aftale om hvilke organisationsbestyrelsesmedlemmer, der kan deltage de pågældende
dage drøftes.

3.

Orientering ved formanden.
Udsat.
Beslutning: Taget til efterretning.

Beslutning: Møder med revisionen fastholdes.
Der holdes afdelingsmøder ultimo marts, så
tidsplanen fastholdes.

4.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
PEJ orienterede om Dalbo og deres samarbejde
med Boligsyd.
Beslutning: Taget til efterretning.

5.

Renovering afd. 10 Orla Lehmannsvej 1-13
og Grundtvigs Allé 1-5.
Byggeregnskab, skema C, er under udarbejdelse.
Beslutning: Taget til efterretning.

6.

Bülowsvej 6.
17. februar 2015 er lokalplanen overfor udvalget
for Teknik og Miljø nævnt på kommunens liste
over prioriterede lokalplaner pr. 1. februar
2015.06.01 A 78’s oplæg bliver behandlet i
Udvalget for Teknik og Miljø i marts 2015.
Beslutning: Taget til efterretning.

Afd. 108 holdes i afdelingens fælleshus den 16.
marts 2015 kl. 17.00 PWA deltager og
Fjernvarmen inviteres.
Tilmelding til formanden af hensyn til
traktementet.
Hvis der ikke kan vælges en beboerreferent
bliver et beslutningsreferat fra administrationen
gældende.
Skabelonen til beslutningsreferatet kan sendes
med ud til afdelingsbestyrelserne.
2.

Eventuelt.
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1.

Oplæg
til
nye
udlejningsregler
for
beboerhuset Vesterkobbel 36 A.
Afdelingsbestyrelsen i afd. 16 har udarbejdet
vedlagte oplæg til nye udlejningsregler for
beboerhuset på Vesterkobbel 36 A.
Beboerhuset er hovedforeningens.
Beslutning: Oplæg godkendt.

4.

De nye regler gælder for nye aftaler, som indgås
fra dags dato.
2.

3.
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Forslag 1 til vedtægtsændring: § 1, stk. 1, hvor
der står Boligforeningen SØBO, erstattes med et
navn, som får flest stemmer i forbindelse med
navnekonkurrencen.

Råderetsregler.
Der er behov for en harmonisering af
råderetsreglerne for tidl. ASBO og SØBO.
Der vedlægges i bilag en opremsning af
gældende regelsæt for ASBO og SØBO.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder og
inspektørafdelingen anbefaler en harmonisering
som nævnt i bilag - for så vidt angår arbejder,
der skal finansieres.
Det er i øvrigt op til de enkelte afdelinger at
bestemme deres eget regelsæt indenfor
gældende max. beløb for godtgørelse – så længe
lejerne selv vil betale.
I korthed indebærer reglerne, at der kan lånes
max. 40.000 kr. til køkkener over 10 år og max.
70.000 kr. til badeværelser over 15 år.
Derudover er der afdelingsspecifikke muligheder,
hvor dette tidligere er godkendt.
Det er inspektørafdelingens opfattelse, at det
med de nuværende priser og håndværkere er
muligt at få gennemført arbejdet indenfor disse
rammer og samtidig sikre, at der kan genudlejes,
hvis en lejer, der har fået lån til arbejderne,
flytter før disse er betalt.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler
endvidere, at administrationen bemyndiges til at
give afslag på finansiering af arbejder, hvis den
enkelte afdelings likviditet ikke kan bære udlånet,
d.v.s. at der kan blive et max. for hvor mange
arbejder, der kan udføres i enkelte afdelinger.
Beslutning: Sagen udsættes.
Repræsentantskabsmøde i maj.
På valg er Hanne Petz, Poul Erik Jørgensen,
Annalise Almind, Heidi Jensen, Chr. Møller, Gitte
Vohs og Charlotte Sørensen.
Valg til bestyrelsen og beretning.
Beslutning: HP, PEJ og AA genopstiller.
HJ, CM, GV og CS genopstiller.

Forslag
til
vedtægtsændringer
til
repræsentantskabsmødet.
Der skal som følge af navnekonkurrencen tages
stilling til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet i maj.
Ved samme lejlighed kunne det være hensigtsmæssigt at gennemgå vedtægterne i øvrigt.

Forslag 2 til vedtægtsændring: § 6, stk. 1, hvor
der står, at ordinært repræsentantskabsmøde
afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets
afslutning, erstattes 6 måneder med 5 måneder.
Begrundelsen er, at det rent praktisk giver
administrationen problemer med indberetning af
regnskabstal og lånetal til kommunen og LBF,
hvis ikke godkendelse heraf foreligger ultimo maj,
da fristerne herfor er ultimo maj og medio juni.
Forslag 3 til vedtægtsændring: § 7, stk. 1, hvor
der står, at møde indkaldes af formanden med
mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer, tilføjes eller mail
efter brev, så der er en valgmulighed.
Begrundelsen er, at flere repræsentantskabsmedlemmer har bedt om kun at få pr. mail og
desuden er det væsentligt billigere og nemmere
for administrationen at bruge mail, hvor dette er
muligt.
De, som ikke har mail vil fortsat få materiale pr.
brev, og der kan være materiale, som kun egner
sig til udsendelse pr. post.
Alle forslag kræver, at 2/3 af repræsentantskabet
er mødt og at 2/3 stemmer for forslagene.
Beslutning: Vedtægtsforslagene sendes ud til
repræsentantskabsmødet sammen med et par
mindre redaktionelle ændringer.
5.

Ekstraordinære afdelingsmøder i tidl. ASBO
afdelinger.
Der vedlægges tidsplan.
Organisationsbestyrelsen bedes fordele sig på
møderne, hvor der ikke allerede er truffet aftale
om, hvem der deltager.
Beslutning: Fordeling foretaget.
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1.

2.

Brug af trækningsret til totalrenovering af
Lavbrinkevej nr. 24.
Lavbrinkevej 24 skal genudlejes p.g.a. beboers
dødsfald. Jf. tidligere beslutning på afd. 23’s
afdelingsmøde totalrenoveres huset ved at
fremtidig beboer betaler 1.500 kr. ekstra
månedligt i 20 år og resten finansieres af
eventuelt tilskud fra trækningsretten og
afdelingens henlæggelser.
Forretningsfører anbefaler, at der bevilges
100.000 kr. fra trækningsretten.
Hanne Petz forlod mødet under behandling af
dette punkt.
Beslutning: Anbefaling godkendt.

14 afdelinger, typisk etageejendommene, har
overskud som følge af større forrentning af
afdelingernes henlæggelser og af andre årsager.
Der forventes at blive brugt ca. 1,5 time til denne
del
af
mødet
incl.
underskrifter
på
hovedforeningens
og
alle
afdelingernes
regnskaber.
Bjarne Bruun Sørensen og Gerda L. Sørensen
gennemgik revisionsprotokollatet.
Revisionen
udtrykte
tilfredshed
med
administrationens
forretningsgange
og
kontrolniveau.
Beslutning: Årsregnskabet for SØBO og SØBO’s
afdelinger og revisionsprotokollat blev godkendt
og underskrevet.

Eventuelt.

Mandag den 20. april kl. 16.00
Sundsmarkvej 14
Alle til stede.
DAGSORDEN:
1. Gennemgang af regnskabet for 2014 for
SØBO.
Deltagelse af PricewaterhouseCoopers og
regnskabsmedarbejder
Jette
Pørksen
Kristensen.
(Bilag i form af regnskab og revisionsprotokollat
udsendt særskilt pr. mail).
Regnskabets overskud i hovedforeningen på 67
t.kr. kan henføres til byggesagshonorar fra
renoveringen i afd. 10 og til ekstraordinære
indtægter.
Der er også afholdt ekstraordinære udgifter,
som forberedelse til fusionen med ASBO.
Dispositionsfonden er blevet lidt større, er
vokset fra 13,7 mio. kr. til 14.4 mio. kr. 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 nødvendiqt at bruge flere midler på
tomgang.
8 afdelinger, typisk rækkehusene, har underskud
pa grund af den af Byrådet besluttede stigning i
grundskyld.

2. Gennemgang af regnskabet for ASBO for
2014.
Deltagelse af BDO og regnskabsmedarbejder Jette
Pørksen Kristensen
(Bilag i form af regnskab og revisionsprotokollat
udsendt særskilt pr. mail).
Regnskabets underskud i hovedforeningen på 63
t.kr. kan henføres til blandt andet ekstraordinære
udgifter til juridisk assistance.
Underskuddet betyder desværre, at arbejdskapitalen er blevet mere negativ.
På grund af store tilskud bevilget i 2014 er
dispositionsfonden faldet fra 3,5 mio. kr. til 2,7
mio. kr.
6 afdelinger har underskud og 7 afdelinger har
overskud.
Der forventes at blive brugt ca. 1,5 time til denne
del af mødet incl. underskrifter på hovedforeningens og alle afdelingernes regnskaber.
Claus Rogert gennemgik revisionsprotokollatet.
Beslutning: Årsregnskabet for Asbo og Asbos
afdelinger og revisionsprotokollat blev godkendt
og underskrevet.
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2. Orientering fra administrationen.
a. Orientering om IT konvertering.
Orientering givet.
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Orientering om medlemstilgang og tildelte
boliger (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Ajourført afdelingsoversigt LBF efter fusionen
foreligger (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
d. Breve vedr. tilpasning af indlånsrente over 5
mio. kr. fra Sydbank (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
e. Ny film viser mulighederne med Trækningsretten (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
f. Status over inkassosager fra Judica (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
g. Afgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse i
retssag
vedr.
afdelingsmøde
2014
i
Æblehegnet (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
h. Referat fra Kontaktudvalgsmøde den 8. april
2015 foreligger (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
i. Inspektørafdeling
og
ejendomsfunktionærerne tager på entreprenør og
håndværkermesse i Herning den 7. maj 2015.
Beslutning: Taget til efterretning.
3. Orientering ved formanden.
Der har været afdelingsmøder i tidl. ASBO
afdelinger. Der har været generalforsamling i
Sønderborg Fjernvarme og bestyrelsen har
konstitueret sig.
Beslutning: Taget til efterretning.
4. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
HJ har været til bestyrelsesmøde i Augustenborg
Fjernvarme. HJ ønsker ikke at deltage i
dagsordensmøder mere. Der var en længere
drøftelse af en forudgående mailudveksling
omkring navnekonkurrencen og vedtægternes
betydning for denne. JEN gav udtryk for, at HJ
med sin mail havde givet udtryk for mistillid til
formand og forretningsfører, som han var stærkt
utilfreds med. Mailen var kun videresendt til
tidligere bestyrelsesmedlemmer i ASBO. Der var
ikke opbakning fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne til HJ’s mail.
Beslutning: Der skal ikke fremover sendes
sådanne mail, da det ikke er befordrende for
samarbejdet. Der udpeges ikke nogen ny til
dagsordensudvalget.
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5. Renovering afd. 10, Orla Lehmannsvej 1-13
og Grundtvigs Allé 1-5.
Byggeregnskab – skema er under udarbejdelse.
Der mangler kontering af lån og tilskud.
Beslutning: Taget til efterretning
6. Bülowsvej 6.
A 78’s oplæg skulle være blevet behandlet på
møde i Teknik og Miljø ved Sønderborg Kommune
i marts 2015 – men sagen blev udsat til april
2015.
Beslutning: Taget til efterretning.
7. Dagsorden til repræsentantskabsmøde
samt udkast til organisationsbestyrelsens
beretning.
(Indkaldelse/foreløbig dagsorden vedlagt, udkast
til beretning vedlagt).
Beslutning: Dagsorden og beretning godkendt.
Evt. forslag til mundtlig beretning sendes til JEN.
8. Forslag til afdelingsmøder 2015.
Bilag udfærdiges til bestyrelsesmødet den 11. maj
2015.
Beslutning: Taget til efterretning.
10. Eventuelt.
EJ
vender
tilbage
med
en
dato
for
repræsentantskabsmødet i antenneforeningen.
Afbud fra CM i maj og juni og fra EJ i juni p.g.a.
ferie.
-----------------------------------------------------------------

Du behøver ikke at klippe i SØBO Nyt.

Bladet finder
du også på
internettet.
Gå ind på
følgende
adresse:

www.nab-soebo-nyt.dk
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Mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

i. Orientering om IT konverteringen. Alt er nu
konverteret, og administrationen kan nu
koncentrere sig om at få tilrettet særlige Søbo
forhold til systemet og begynde at bruge tid
på at lære det nye system Unik Bolig 4 at
kende. Det ser ud til, at konverteringen er
gået godt. Der er som følge af fusionen og IT
konverteringen udbetalt overarbejde og
overført 1 uges ferie for ca. ½ af personalet.
Beslutning: Taget til efterretning.
j. BL´s dirigentkursus
Hans Peter Hollænder fortalte om 2 oplæg fra
BL. Et aftenkursus eller et kursus en lørdag.
Beslutning: Taget til efterretning. Der var mest
stemning for et kursus en lørdag.
k. Efteruddannelse ejendomsfunktionær. Der er
tidligere bevilget en driftslederuddannelse 30.
oktober 2014 finansieret af dispositionsfonden.
Pågældende er ikke og vil heller ikke blive
tilmeldt uddannelsen, hvorfor det bevilgede
beløb 25 t.kr. og tidsforbrug ikke vil blive
brugt herpå.
Beslutning: Taget til efterretning.

på Hertugtorvet 14, Augustenborg
Afbud fra Chr. Møller
D A G S O R D E N:
1. Orientering fra administrationen.
a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte
boliger (Bilag eftersendes)
Beslutning: Taget til efterretning.
b. Trækningsret Landsbyggefonden. Primo 2015
står der 5.333.282,19 kr. på kontoen. Den
kvartalsvise tilvækst er 381 t.kr.
Beslutning: Taget til efterretning.
c. Udbyttemeddelelse fra Nykredit vedr. sidste
års investering i investeringsbeviser specielt
for almen sektor. Der er investeret 5 mio.kr.
Udbyttet har 2. år været 2,1 %.
Beslutning: Taget til efterretning.
d. Statusrapport for 1. kvartal 2015 fra Alm.
Brand Bank (Bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
e. Der er stiftet en bevaringsforening for at
bevare og udbedre Augustenborgs historiske
bykerne
(Bilag
i
form
af JV-artikel
eftersendes).
Beslutning: Taget til efterretning.
Foreningen vil gerne støtte formålet med at
tegne et medlemskab.
f. Ansøgning fra afd. 26 om tilskud til altaner for
at forhindre lejeledighed og nedbringe
fraflytningsfrekvens (Bilag). Sagen vil blive
sagsbehandlet af administrationen med
henblik på forelæggelse på junimødet.
Beslutning: Taget til efterretning.
g. Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i
afd. 8 Ørstedsgade/Tandsbjerg den 16. april
med deres nyligt overstående kloakseparering
på dagsordenen. Der er udarbejdet referat fra
afdelingsmødet,
som
er
godkendt
af
afdelingsformand og dirigent.
Beslutning: Taget til efterretning.
h. Der er forsøgt afholdt regnskabsmøde 30. april
for afd. 131 Kløverlykke jf. tidligere beslutning
på afdelingsmøde. Der mødte ingen. Det er
tidligere sket.
Beslutning:
Taget
til
efterretning.
Administrationen stiller til afdelingsmøde i
efteråret forslag om alene et årligt
afdelingsmøde, hvor regnskabet tages til
efterretning.

2.

Orientering ved formanden.
Der er indvielse af nyt biomasseanlæg i Glansager
den 20. juni 2015 fra kl. 13-16.
Der skal vælges en ny fra bestyrelsen til af sidde i
bestyrelsen for Augustenborg Fjernvarme.
Beslutning: Fjernvarmen får besked om, at Anne
Catrine Sørensen genindtræder i bestyrelsen for
foreningen.

3. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.
PEJ orienterede om sin deltagelse i Sydenergis
repræsentantskabsmøde den 23. april 2015, hvor
der var stor debat om regnskabet for 2014 og om
bestyrelsens honorarer.
PEJ var til møde i Dalbo den 28. april 2015 og
orienterede herom.
EJ har sammen med inspektør Jesper Baun
Schmidt været til møde i Project Zero regi for
udlejere, hvor der blev udleveret en kuffert med
forskellige elspare og vandspare ting, som kan
lånes.
Beslutning: Taget til efterretning.
4.

Plan for afvikling af afdelingsmøder 2015
(Bilag).
Beslutning: Taget til efterretning. Planen
medtages til repræsentantskabsmøde.
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1.

Udarbejdelse
af
helhedsplaner
for
afdelingerne 101 (Kettingvej/Parkgade del
af afd. 151 Byhusene), 108, 110 og 114
(bilag i form af notat af 17. april 2015 og
for de særligt interesserede videresendte 4
mails med materiale fra Rambøll 19. januar
2015).
Der er bevilget 640 t.kr. af dispositionsfonden til
de 4 afdelinger.
Hans Peter Hollænder anbefaler med baggrund i
vedlagte statusnotat af 17. april 2015 fra
Rambøll, at sagen drøftes, da der ifølge
statusnotatet ikke er særligt sandsynligt, at der vil
kunne opnås tilskud fra Landsbyggefonden til
flere af afdelingerne.
For afd. 101 Parkgade/Kettingvejs vedkommende
kan forretningsfører Hans Peter Hollænder
anbefale, at trækningsretten kunne bruges til
moderniseringer ved fraflytning à la den model
som anvendes i afdeling 23 Lavbrinkevej.
Som en ældre afdeling har afdelingen selv
bidraget til denne finansiering og modellens
fordel er, at eksisterende beboere, som ikke
ønsker moderniseringer kan bevare deres
nuværende
boliger,
som
de
er
uden
huslejestigninger.
Nye beboere betaler lidt mere, men får også en
moderniseret bolig.
Forretningsfører og inspektørafdeling anbefaler,
at det meddeles Rambøl, at der ikke arbejdes
videre med sagen for denne afdeling, da
sandsynligheden for støtte er lille og der er andre
muligheder.
For afdeling 108 Kavsløkkes vedkommende vil
den kommende fjernvarmekonvertering forbedre
afdelingens økonomi med væsentligt færre
udgifter til vedligehold.
Endvidere skønnes nedslidte køkkener og bad i
nogle af boligerne at kunne afhjælpes med
råderet.
Forretningsfører og inspektørafdeling anbefaler,
at det meddeles Rambøl, at der ikke arbejdes
videre med sagen for denne afdeling.
For afd. 110´s vedkommende er der middel til
lille
sandsynlighed
for
tilskud
fra
Landsbyggefonden, men varmeforsyningen til
afdelingen er fordyrende, og det kan anbefales,
at det drøftes med Rambøll, om arbejdes
eventuelt kunne drejes mere i retning af, at få
undersøgt mulige løsninger for varmeforsyningen.
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For afd. 114´s vedkommende er visse
udfordringer, herunder med udlejningen, hvorfor
det anbefales, at Rambøll arbejder videre med
sagen.
Endvidere skønnes der også at være en rimelig
stor
sandsynlighed
for
støtte
fra
Landsbyggefonden.
Beslutning: Løsningforslag for afd. 101, 110 og
114 godkendt.
For afd. 108 udsættes beslutningen til august
2015.
2.

Huslejetilskud p.g.a. tomgang til afd. 114
og 119.
Der er tidligere bevilget tilskud til de 2 afdelinger
med 1.000 kr. månedligt pr. bolig, der har været
tom indtil og med juni.
Der skønnes p.t. lidt mindre behov i afd. 114,
men større behov i afd. 119 og måske også
behov for en længerevarende løsning i afd. 119
og en løsning, der også tager hensyn til de
eksisterende beboere og for at fastholde disse.
I skrivende stund er der 1 i tomgang i afd. 114 i
Lysabild.
I Skovby er der venteliste.
I Tandbusk og i Lysabild er der ingen vente liste,
men der er som sagt ingen tomme i Tandsbusk.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler,
at der gives 1.000 kr. i månedligt huslejetilskud i
½ år til boligen i Lysabild.
Afdelingen bør følges tæt og evt. huslejetilskud i
øvrigt genopvejes, hvis det går den anden vej
med udlejningen igen.
I afd. 119 er der ingen venteliste og 4 i tomgang i
hovedhuset
med
11
boliger,
heraf
3
ungdomsboliger.
Alle 6 rækkehuse er udlejet.
Hans Peter Hollænder anbefaler, at der gives
huslejestilskud til alle 8 boliger i hovedhuset i 1½ år med 500 kr. eller 1.000 kr. månedligt, altså
også til de 4, som bor der i forvejen.
Der er næsten ingen fremvisninger p.t. og
boligerne skønnes som etageboliger ”på landet”
at være for dyre med en kvadratmeterleje på 739
kr., svarende til de dyreste etageboliger af nyere
dato med udsigt m.v. inde i Sønderborg.
Beslutning: Der gives huslejetilskud i afd. 114 til
den ene bolig som indstillet og til de 8 boliger i
Tinggården med 1.000 kr. månedligt til med juni
2016.
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1.

Studietur - Evaluering.
Beslutning: Besøg på Skærbækværket i
Fredericia og Electrolux i Vejle var spændende.
Besøget hos Østerbos 3 boligafdelinger var
interessant i forhold til vore egne boliger.
Godt hotel og god forplejning.

2.

Personalets pensionsordninger.
Det administrative personales pensionsordninger
er tegnet gennem SEB via medlemskab af
Dalbo.
Ejendomsfunktionærernes pensionsordninger er
via overenskomst i Pension Danmark.
Forsikringsmægler Willis har foretaget en
sammenligning mellem SEB og med en evt.
ordning gennem Skandia via medlemskab af
Domea.
Personalet vil holde personale møde i uge 19 og
deres indstilling vil foreligge til bestyrelsesmødet
den 11. maj.

4.

Ændring af åbningstider på lokalkontoret i
Augustenborg (bilag)
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at organisationsbestyrelsen drøfter
indstilling om, at åbningstiden på lokalkontoret i
Augustenborg
begrænses
til
torsdag
eftermiddag i tidsrummet fra kl. 13-17).
Beslutning: Fra 1. juli 2015 er der lukket
mandag formiddag, men åbent torsdag fra kl.
10-17.
Der fortsættes med statistikken.

5.

Bestyrelseskonference.
Drøftelse af deltagelse, når program foreligger.
Det gør der nu.
Der er bestyrelseskonference den 5. og 6.
september 2015.
Beslutning: Udsættes til konstituerende møde.

6.

Repræsentantskabsmøde DOMEA.
Er beskrevet bag på Domea magasinet fra marts
2015 - tilmelding via Domeas hjemmeside.
Deltagelse i mødet kan drøftes på mødet.
Beslutning: ACS, PEJ og CS deltager.
ACS foretager tilmelding.

7.

Repræsentantskabsmøde 19. maj 2015.
På grund af udskiftning i bestyrelsen tages den
udsendte dagsorden kort op igen med henblik
på en drøftelse af valg til bestyrelsen med mere.
Beslutning: Gennemgået.
Mundtlig beretning godkendt.

Beslutning:
Personalets
pensionsordninger
flyttes til Skandia pr. 1. januar 2016.
Søbo betaler på særskilt regning for personalets
gebyrer
for
at
flytte,
herunder
for
rådgivningssamtaler.
Søbo anmoder Dalbo om at få indskudskapitalen
udbetalt pr. 31.12.2015.
3.

Renoveringsprojekt
afd.
10
Orla
Lehmannvej / Grundtvigs Allé.
Byggeregnskab skema C under udarbejdelse.
Beslutning: Taget til efterretning.

Eventuelt.
PEJ
henter
JEN,
EJ
og
AA
til
repræsentantskabsmøde i Dalbo den 18. maj
2015.
HPH tilmelder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

8.

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.

43

Nye regler for leje af foreningens beboerhus.
Gældende fra 9. marts 2015.
Fremover vil det være muligt at leje den lille og
den store sal hver for sig.
Det er selvfølgelig stadig muligt at leje hele
beboerhuset i weekenderne.
Weekend leje – kr. 2.000,00
 Nøglen udleveres fredag kl. 12 og
afleveres mandag kl. 12.
Leje af lille sal – kr. 500,00
 f.eks.
nøglen udleveres onsdag kl.
16.00 og afleveres fredag kl. 12.
Leje af store sal – kr. 1.000,00
 f.eks. nøglen udleveres mandag kl. 16
og afleveres onsdag kl. 12.
Beboerhuset på Vesterkobbel kan lejes af
foreningens bolighavende medlemmer.
Vedkommende skal være til stede under hele
arrangementet.
Lejeren har det fulde ansvar for sine gæsters
opførsel og handlinger, og der skal vises hensyn til
områdets beboere, huse og haver.
Musik og støj må ikke genere afdelingens beboere.
I weekenden skal musikken slutte kl. 24.00 og
huset skal være forladt i slukket og aflåst stand
senest kl. 01.00.
Til hverdag skal huset være forladt, slukket og
aflåst senest kl. 19.00.

Kontakt venligst administrationen
for nærmere information.

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

Kim Johansen

Afdeling 102 - 151

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdeling 102 - 151

20 15 56 18

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 I AUGUST OG SEPTEMBER
Afdelingsmøder torsdag den 27. august 2015
Afd. 114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

kl. 16.00 Sundsmarkvej 14

Kaffe

Afdelingsmøder mandag den 31. august 2015
Afd. 8

Tandsbjerg og Ørstedsgade

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 14

Skovkrogen

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 19

Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 2

Søndre Landevej

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 9

Ringgade

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 125

Louisegade 1

kl. 13.00 fælleslokalet

Kaffe

Afdelingsmøder tirsdag den 1. september 2015
Afd. 16

Vesterkobbel

kl. 17.00 Beboerhuset Vesterkobbel

Middag kl. 19.00

Afdelingsmøder onsdag den 2. september 2015
Afd. 26

Frederikparken

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 19.00

Afd. 25

Frederikparken

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 19.00

Afd. 3

Friheds Alle

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 19.00

Afd. 12

Grundtvigs Alle

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg city

Buffet kl. 19.00

Afdelingsmøder torsdag den 3. september 2015
Afd. 20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A

kl. 10.00 Fælleslokalet på Ler-Bo

Kaffe

Afd. 124

Askerøj

kl. 10.00 Spisesalen på Hørup Plejecenter

Kaffe

Afd. 28

Vøl-Bo

kl. 15.00 Fælleslokalet på Vøl-Bo

Kaffe

Afd. 110

Højbo og Bakkebo

kl. 16.30 Fælleslokalet Bakkehuset

kaffe

afd. 128

Svinget og Ærøvej

kl. 15.00 Fælleslokalet Bakkehuset

Øl og vand køber selv

Afd. 23

Lavbrinkevej

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 32

Damgade 34,36,38,40,42

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 1

Søndre Landevej

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd.11

Borgmester Andersens Vej

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afdelingsmøder mandag den 7. september 2015

Afdelingsmøder onsdag den 9. september 2015
Afd. 10

Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Alle

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 6

Helgolandsgade og Arnkilgade

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 21

Udsigten og Bosagergården 13

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 15

Hjortevej, Stationsvej

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 29

Fregatten, Jagten, Galeasen

kl. 19.45 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afdelingsmøder mandag 14. september 2015
afd. 108

Kavsløkke

kl. 19.30 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

afd. 122

Kløverholm

kl. 19.30 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 127

Kløverholm

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afd. 131

Kløverløkke

kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City

Buffet kl. 19.00

Afdelingsmøder onsdag den 16. september 2015
Afd. 102

Louisegade

kl. 19.30 Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 106

Kløvermarken

kl. 19.30 Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 109

Æblehegnet

kl. 19.30 Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 119

Tinggården

kl. 17.00 Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 107

Tjørnebakken

kl. 17.00 Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 130

Fredskovvej og Ringridervænget

kl. 17.00 Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 151
Byhusene
kl. 17:00 Augustenborg Hallerne
Buffet kl. 18.45
Datoer og tidspunkter er vejledende – der kan ske ændringer, hvilket naturligvis vil blive meddelt de berørte.
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Antenneforeningen SØBO
Tekst: Jørgen Brodersen & Erling Jürgensen.
I det sidste halve år er mange ting faldet på plads
– det er hovedsagelig i Den Overordnede
Antenneforening (DOA) aktiviteterne er foregået.
Alle 11 kilometer fiberkabel er blevet gravet ned og
forbundet i de forskellige øer rundt om i byen –
samtidig er man næsten færdig med at indrette
hovedstationen med ny teknik – et arbejde som har
stået på i ca. 6 måneder.
Der er også blevet lavet en aftale med Stofa om
levering af programmer de næste 2 år.
Der er også lavet en aftale med Stofa om at lave
service på anlægget, det betyder vi stadig skal
kontakte Stofa, hvis der er problemer med antenne
signal eller internet.
Der er også sket en ændring af DOA’s adresse,
som fremover er Bygtoften 2, 6400 Sønderborg –
telefon 7345 6498 eller mail: mail.doa.dk ved
meddelelser om flytning, pakkeskift m.m..
Der er også kommet nogle frit valg programmer og
programpakker, så der er blevet større mulighed for
selv at vælge de programmer man ønsker.

Der diskuteres også i Folketinget om, at det skal
være helt frit hvilke programmer man vil modtage,
det bliver en dyrere løsning som pakkerne vi har nu,
som vi har indtryk af at de fleste er godt tilfreds med,
forhandlingerne har stået på i flere år, så ingen ved
hvad beslutningen bliver.

Opfølgning på beboernes arbejde i 2014 i Søbo afd. 9
Da vor slidsomme Påske
2014 var overstået,
kom den sidste del, som
ikke var mindre hård
end første del.
Efter vi havde fjernet
alle sten i bedene foran
blokkene, gik vi i gang
med at fjerne rødder og
planere jorden. Og jeg
må sige, at de gjorde
det godt.
Det var især Linda og Anders, der flere dage i
træk sled med dette arbejde.
Der var nu også tid til
at more sig, især over
Anja og Angelika, som
absolut skulle prøve at
køre de motoriserede
trillebøre.
De blev nu ret gode til
sidst.
Jeg vil sige tak til alle,
der var med til arbejdet
og hermed var med til
at få et så godt resultat.
Det har pyntet på
afdelingen.
Edith Korsumäki.
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Til sidst var der kun
tilbage
at
lægge
membran og grus i
bedene. Jeg skal nu
hilse og sige, at der
ikke var nogen ”kun”
ved dette arbejde. Vi
sled og svedte og blev
igen meget ømme i de
muskler og led, som
ikke var vant til sådan
et hårdt arbejde.
Vi brugte mange fri og
helligdage på dette
arbejde, men når jeg
selv skal sige det, så
blev
det
færdige
resultat nu godt.

Belønningen fik vi i slutningen af januar 2015.
Det var en forsinket julefrokost og som I kan se på
billedet hyggede vi os.

Nyt fra afdeling 9: Udskiftning af alle vinduer
Under stormene Allan og Bodil havde vi i afd. 9
problemer med vore meget store stuevinduer.
De kunne ikke rigtig modstå den stærke storm og
blev presset indad, uden dog at gå i stykker.
Men der var store sprækker mellem vinduet og
rammen og i nogle tilfælde sprang det helt op.
Jeg turde simpelthen ikke være i min stue - mens
det stormede - men lukkede døren til stuen og gik
ind i et andet værelse.
Jeg ved, at også andre var meget utrygge.
Som det ses, er stuevinduerne nu 2-delte og de er
tophængte.
Det skulle betyde, at en eventuel storm ikke vil
presse så hårdt på vinduerne.

Her kan man se, hvor store vinduerne var.
Derfor blev det på beboermødet i 2014 besluttet,
at vi skulle have nye vinduer.
Arbejdet gik i gang i februar 2015 og er nu
afsluttet.
Det har været et stort arbejde, der berørte alle
lejligheder.
På skift levede vi i nogle uger med stativer både på
forside og bagside og der var ikke noget at sove
længe.
Når håndværkerne sagde, de kom kl. 7, så gjorde
de det.
Men det har trods alt været en meget god
oplevelse.

Som afslutning på det store arbejde, besluttede
Frederiksen og Nielsen og afdelingsbestyrelsen at
invitere til en uformel hyggetime, hvor vi fik både
ringriderpølser og en øl eller vand.
Det var meget hyggeligt, og der kom da også en
hel del beboere.

Sådan så bygningerne ud, mens arbejdet stod på.
Håndværkerne var hurtige, høflige og havde et
godt humør.
Det
kunne
selvfølgelig
ikke
undgås,
at
udskiftningen både svinede og støvede - men
personligt var jeg meget imponeret af, hvor godt de
ryddede op og forsøgte at afhjælpe generne så godt
som muligt.
Jeg så endda en af håndværkerne, der lå på knæ
med en lille fejekost og fejeblad og forsøgte at feje
så meget som muligt op.

Jeg har ikke hørt om nogen der er utilfredse med de
nye vinduer.
Nu er arbejdet slut !
Og resultatet er blevet virkelig godt.
Tekst: Edith Korsumäki.
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Reception i anledning af formand Jens Erik Nielsen’s 60 års fødselsdag

Torsdag den 29. januar 2015 var Søbos repræsentantskab, kollegaer fra kredsen, samarbejdspartnere samt
personalet samlet til reception for at fejre vores formand Jens Erik Nielsens 60 års fødselsdag.
Mange valgte at møde op denne eftermiddag for at sige tillykke til Jens Erik.
Næstformand Hanne Petz bød på organisationsbestyrelsens vegne velkommen og håbede, at alle ville få et par
hyggelige timer.
Og det blev det.
Snakken gik lystigt.
Tak til alle som mødte op, det blev netop den hyggelige eftermiddag som vi alle havde håbet på.
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