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På forsiden ses et udsnit af Søbo’s mange boliger.

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

E-mail: info@soebo.dk

Åbningstider på kontoret:
Mandag

9.00 – 14.00

Tirsdag

9.00 – 14.00

Onsdag

9.00 – 14.00

Torsdag

9.00 – 14.00 og 15.00 – 17.00

Fredag

9.00 – 12.00

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
Annalise Lyngkilde

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

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

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

Hanne Petz

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Bestyrelsesmedlem:

Erling Jørgensen
Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

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

Charlotte Sørensen
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Poul Erik Jørgensen

Christian Møller

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Det første år efter fusionen med Boligforeningen ASBO er
gået.
Mange opgaver er løst og nye opgaver og udfordringer er
kommet til i året løb herunder ibrugtagning af et nyt IT-system,
indførelse af E-syn for afdelingerne i Sønderborg og samkøring
af 2 foreningers regnskaber blot for at nævne nogle.
Jeg synes, at vi med stolthed kan se tilbage på året som er
gået.
Vort personale har ydet en fantastisk stor indsats for at løse
de opgaver som var og fortsat er en følge af fusionen og
samtidig klare de daglige opgaver.
Tak til hele personalegruppen i vor boligforening.
I Organisationsbestyrelsen er vi nået i mål med at realisere de
aftaler som blev indgået ved fusionsforhandlingerne.
Den sidste handling var, at i 2016 skulle antallet af
bestyrelsesmedlemmer reduceres med 2 fra 9 til 7 og hver
foreningen skulle afgive 1 medlem.
For det tidligere ASBO har bestyrelsesmedlemmerne besluttet,
at Birger Persson udtræder af bestyrelsen og for SØBO har jeg
besluttet, at jeg ikke genopstiller.
Efter 31 år i Organisationsbestyrelsen for Boligforeningen
SØBO har jeg valgt at stoppe - en beslutning som jeg efter
genvalget i 2014 meddelte boligforeningens repræsentantskab
og som er ganske udramatisk.
Jeg vil gerne sige tak til repræsentantskabet for - gennem en
årrække - at have valgt mig som formand for Boligforeningen
SØBO og givet mig lov til aktivt at deltage i den udvikling som
vor forening har gennemgået.
Som ny formand har Repræsentantskabet valgt vor hidtidige
næstformand Annalise Lyngkilde.
Jeg ønsker Annalise, de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt
personalegruppen al mulig held og lykke i årene fremover.
Jeg vil med glæde huske tilbage på de mange timer som jeg
har tilbragt i forskellig sammenhæng med alle disse dejlige
mennesker.

Mange gode solskinstimer ønsker jeg til alle.
Jens Erik Nielsen
Formand
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Medarbejdere i Boligforeningen SØBO

Forretningsfører
Hans Peter Hollænder
hph@soebo.dk

Ekspedition -Udlejning

Økonomi – Bogholderi – Husleje - Forbrugsregnskaber

Sekretariatsleder

Regnskab – Budget

Bogholderi – Husleje

Nina Frederiksen

Jette Pørksen Kristensen

Anita Conrad Jensen

nif@soebo.dk

jpk@soebo.dk

ac@soebo.dk

Inspektørafdelingen

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektør

Jesper Baun
Schmidt

jbs@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Inspektørelev

Inspektørassistent

Inspektørassistent

tak@soebo.dk

lab@soebo.dk

Brian Lybæk
Petersen

blp@soebo.dk

Peter Walmar
Ankerstjerne

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

Tanja
Knudsen

Lene
A. Bergmann

pwa@soebo.dk

kbg@soebo.dk

Grafisk layout: Poul Erik Mikkelsen
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Oversigt over Boligforeningen SØBO’s
ejendomsfunktionærer findes på side 31

Forretningsførers indlæg
Vi har netop aflagt det første
fælles regnskab efter fusionen
mellem Asbo og Søbo.
Det er økonomisk gået godt i
2015 og 2016 tegner også lys,
men især økonomifunktionen har
været
spændt
hårdt
for
arbejdsmæssigt.
Trods genvordigheder med det
nye system mener jeg, at vi har
nået vore mål.
Målene er så kun nået ved en
ekstraordinær
indsats
af
personalet, så en rigtig stor tak til
alle for denne indsats.
Vi vil derfor i den nærmeste
fremtid flytte lidt opgaver fra
økonomi til inspektørafdelingen
for at se, hvordan det går
(flytteafregninger).
Vi har også mange projekter i
gang og mener, at det kan være
en fordel at lave disse opgaver ”in
house” – det giver også lidt
udviklende opgaver til hele
inspektørafdelingen. Dette bliver
muligt med et årsvikariat i
inspektørafdelingen.
I udlejning er arbejdsmængden
p.t. passende, og vi håber at få
mindre tomgang i yderområderne,
specielt Ketting har været ramt
heraf.
Om et par år skal i gang med
udlejning på Bülowsvej og på de
ombyggede kollegier.
Der er stigende efterspørgsel
efter boliger i Sønderborg og
færre flytninger p.t.

Der venter et år forude med en
ny
hjemmeside
til
fælles
opnotering.
Vore mål står bl.a. på vor
hjemmeside,
www.soebo.dk
under ”Om Søbo”.
Vi skal til at have gået disse
igennem i organisationsbestyrelsen, da den sidste store
gennemgang var i 2011.
Der står meget fornuftigt i de
nugældende målsætninger, men
verden ændrer sig jo hele tiden.
Vi har været en del omtalt i
avisartikler i Jydske Vestkysten,
især om vore fremtidsplaner på
Bülowsvej og om vor kommende
ombygning af 2 kollegier.
Mindre projekter i 2015 som
nye vinduer på Ringgade eller
konvertering fra gas til fjernvarme
på Kavsløkke er også rigtig vigtige
for, at vi hele tiden får os tilpasset
det bedst opnåelige for vore
beboere.
I 2016 kan jeg pege på 2
væsentlige projekter:
Etablering af terrasser og
altaner i afd. 26 Frederikparken
og nye vinduer og energioptimering i afd. 11 - Borgmester
Andersens Vej.
Hvem kan bidrage til at løse
boligsociale
opgaver
og
fremtidssikre byen?
Hvem har nogle gode og pæne
boliger.
Jeg håber, at mange vil tænke,
at det kan Søbo.

Af Hans Peter Hollænder.
Det er lykkedes for vor
udlejningsfunktion at få 655 nye
opnoteringer i 2015.
Det er rekord !
Der falder selvfølgelig også folk
fra, men ikke så mange som der
kommer til, og her synes jeg, at vi
har et godt mål for at vi er på
rette vej.
En vej, som alle i repræsentantskabet gerne må hjælpe til
med at betræde ved at hverve nye
medlemmer/opnoterede.
Personligt vil jeg gerne takke
bestyrelsen, og herunder især vor
afgående formand Jens Erik
Nielsen, for et rigtigt godt
samarbejde.

Ferielukning !
Administrationen i Sønderborg og
servicekontoret i Augustenborg
holder sommerferie fra
mandag den 25. juli til og med
fredag den 5. august 2016.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
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En æra er forbi og en ny tid begynder.
Da vores formand gennem 20 år og medlem af organisationsbestyrelsen i 31 år - Jens Erik Nielsen - har valgt at
stoppe, er det blevet tid for nye hænder at tage over.
Denne ære er tilfaldet mig. Og jeg vil gerne sige mange, mange tak for den store opbakning på
repræsentantskabsmødet
På vegne at den samlede organisationsbestyrelse vil jeg også gerne sige et stort tak til Jens Erik for det store
stykke arbejde han har gjort gennem årene for alle os i Boligforeningen Søbo.
Og han og I skal ikke være i tvivl om, at vi vil gøre vores yderste for at Søbo stadig vil være en Boligforeningen
som udvikler sig, og ikke mindst som er dejlig at bo i.

Rigtig god sommer til alle.
Annalise Lyngkilde

Konstituering i Boligforeningen SØBO
Konstituering på organisationsbestyrelsens møde den 6. juni
2016.
Sidste års beslutning anført i kursiv.
Næstformand. Annalise Almind
Beslutning:
Hanne Petz blev valgt.
Byggeudvalg. Jens Erik Nielsen, Annalise Almind,

Birger Persson
Jørgensen

og

Poul

Erik

Beslutning:
Annalise Lyngkilde, Hanne Petz, Poul
Erik Jørgensen og Erling Jürgensen
blev valgt.
Kredsdelegerede i 8. Kreds. Hele organisations-

bestyrelsen og Hans Peter Hollænder
Beslutning:
Genvalg.

Organisationsbestyrelsens

beretningsudvalg.

Jens Erik Nielsen og Hans Peter
Hollænder

Beslutning:
Annalise Lyngkilde og Hans Peter
Hollænder blev valgt.
Studietursudvalget SØBO og NAB.

Hanne Petz

Beslutning:
Hanne Petz blev genvalgt.
Kursusudvalget SØBO og NAB.

Hanne Petz

Beslutning:
Hanne Petz blev genvalgt.
Bladudvalg SØBO.

Anne Cathrine Sørensen, Poul Erik
Jørgensen og Erling Jürgensen

Beslutning:
Genvalg.
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Kontaktudvalg mellem boligorganisationer og
Sønderborg Kommune.

Jens Erik Nielsen og Hans Peter
Hollænder

Beslutning:
Annalise Lyngkilde og Hans Peter
Hollænder blev valgt.
Repræsentant i bestyrelsen for Augustenborg
Fjernvarme: Anne Catrine Sørensen.
Beslutning:
Genvalg.
Repræsentanter til Domea.
Der kan udpeges 7 repræsentanter.
På repræsentantskabsmøde den 19.
maj 2015 fik organisationsbestyrelsen
bemyndigelse til selv at udpege.
Der er ikke kommet interessetilkendegivelser ind fra afdelingsbestyrelserne.
Beslutning:
Organisationsbestyrelsen er repræsentanter.
Kontaktpersoner til afdelinger uden afdelingsbestyrelse.
Følgende er valgt:
Afd. 6:
Erling Jürgensen.
Afd. 114: Christian Møller og Charlotte
Sørensen.
Afd. 119: Anne Cathrine Sørensen
Afd. 131: Christian Møller og Charlotte
Sørensen.
Følgende afdelinger mangler afdelingsbestyrelser og er uden kontaktperson:
Afd.102 – afd.106 – afd.109 – afd.122 og
afd.125.
Beslutning:
Afd. 102: Anne Cathrine Sørensen
Afd. 106: Anne Cathrine Sørensen
Afd. 109: Ingen valgt.
Afd. 122: Christian Møller og Charlotte
Sørensen.
Afd. 125: Charlotte Sørensen.

Boligforeningen Søbo har købt Akk Industris
fabrik på Bülowsvej 9 i Dybbøl.

Pr. 1. september 2016 overtager Boligforeningen
Søbo ejendommen på Bülowsvej 9, der i dag huser
Akk Industris fabrik, som er under flytning til en
nybygget fabrik i Ragebøl. Sønderborg Byråd har
godkendt købet.
Boligforeningen Søbo ejer i for vejen Bülowsvej 6,
som tidligere husede Sønderborg Fornikling.
Denne grund er ryddet og gjort klar til bolig
byggeri, men det er planen, at der vil blive bygget på
nr. 9 først.
Først skal de nuværende bygninger dog nedrives,
men her er Søbos nyvalgte formand Annalise
Lyngkilde fortrøstningsfuld.
Akk Industri består i dag af 4 fabriksbygninger,
hvoraf de 3 af bygningerne er med stålspær og
betonelementer, som det vil være muligt at nedtage
og opføre et andet sted.
Vi vil derfor søge nedrivningstilladelse og søge efter
mulige købere/nogen der vil overtage det mod selv
at stå for nedtagning og bortkørsel.
Sønderborg kommune er i gang med en samlet
lokalplan for Bülowsvej nr. 6 og 9.
Der planlægges at blive op til 80 boliger i området
opført som runde punkthuse i op til 6 etager og med
egen altan til alle boliger.
Boligerne vil skulle leve op til de nyeste energikrav.

Boligforeningen
Søbo
har
sin
afd.
29
Nordvesthavnsvej med Jagten, Fregatten og
Galeasen med 61 boliger liggende nedenfor
jernbanen - hvor Bülowsvej ligger ovenfor - og det
skønnes at være efterspørgsel efter yderligere
lejeboliger på Dybbøl, hvor der ellers ligger rigtigt
mange ejerboliger.
Der bliver tale om almindelige familieboliger.
Afstanden er meget kort til centrum og det tager
også meget kort tid at komme på motorvejen med
denne beliggenhed.
Samtidig giver den korte afstand til Alssund
mulighed for, at de øverste boliger kan får en fin
udsigt.
Klaus Poulsen, Akk Industri, udtaler glæde over, at
handlen er faldet på plads.
Vor virksomhed er blevet godt modtaget i området,
og vi er rigtigt glade for at kunne flytte i nyt i
Ragebøl, hvilket er en klar forbedring i forhold til at
ligge midt inde i et boligområde.
Vi kan nu koncentrere os om vor produktion og vor
virksomhed i øvrigt.
Tekst: Hans Peter Hollænder.
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”Vi glæder os til københavnerne”
Således blev afdelingsformand for Byhusene i
Augustenborg Anne Cathrine Sørensen citeret i
Beboerbladet for alle der bor i almen bolig nr. 1 2016
i forbindelse med Naturerhvervsstyrelsens udflytning
fra København til Augustenborg, og det kan heller
ikke siges mere rammende for administrationen.
Da ventelisterne ikke er så lange i Augustenborg
som i Sønderborg kunne man godt frygte for
fremtiden, hvis ikke det hidtidige antal arbejdspladser
på slottet var blevet erstattet af noget andet.
Mellem
Sønderborg
Kommune
og
alle
boligforeninger i kommunen har der i mange år
eksisteret en samarbejdsaftale, hvorefter kommunen
kan bruge 1/8 af ledige boliger til boligsociale formål
f. eks. flygtninge og yderligere 1/8 til tilflyttere på
grund af arbejde.
Derfor er forretningsfører Hans Peter Hollænder 2
gange og udlejningschef Nina Frederiksen 1 gang
stillet op til arrangementer for de nuværende ansatte
i Naturerhvervsstyrelsen i København, som har været
på besøg i Sønderborg for at bese forholdene og
bliver orienteret om bl.a. bomulighederne i
kommunen.
Hans Peter Hollænder har også været til et
velbesøgt sønderjysk kaffebords arrangement i
Naturerhvervsstyrelsens lokaler i København for
sammen med mange andre repræsentanter fra
kommune, erhvervs – og kulturliv for at fortælle om,
hvad vi kan tilbyde.
De ansatte, der meldte sig til 3 mulige
arrangementer i Sønderborg, er ankommet med fly til
lufthavnen i Sønderborg om morgenen og er derfra
blevet transporteret til deres evt. kommende
arbejdsplads på slottet i Augustenborg til rundvisning

på slottet, rundgang i Augustenborg og efterfølgende
bustur rundt i området for til frokosttid at ende på
Alsion.
Til de ansattes frokost på Alsion er vi så mødt op og
har under frokosten fortalt om samarbejdsaftalen
mellem kommunen og boligforeningerne, der
muliggør, at vi kan tilbyde en bolig. Ved samme
lejlighed
er
udleveret
oversigt
over
kontaktoplysninger for alle boligforeninger i
kommunen og brochurer og ansøgningsskemaer for
at få en bolig under ordningen.
Om eftermiddagen er deltagerne så typisk vist
rundt til forskellige faciliteter i Sønderborg by for
senere at blive fløjet tilbage til København sent
eftermiddag, tidlig aften.
Det er en stor beslutning at skulle flytte langt efter
arbejde og få familie- og fritidsliv til at gå op i en
højere enhed.
Mange i kommunen har imidlertid gjort en indsats
for at få det til at lykkes for så mange som muligt.
Det drejer sig om kommunens folk, erhvervslivets
folk og folk fra kultur- og fritidslivet, herunder
ambassadører for området, som vil tage særligt hånd
om tilflytterne.
Det forventes, at hovedparten af arbejdspladserne i
Naturerhvervsstyrelsen vil blive besat med lokale
folk, men det er vigtigt af hensyn til kontinuiteten i
styrelsens arbejde, at også den vis del af de hidtidige
ansatte går med over og bidrager til at tingene kan
hænge sammen.
I skrivende stund har 2 medarbejdere fra
Naturerhvervsstyrelsen fået bolig ved os, flere er
skrevet op, og der er også nogen, der har fået
boliger i andre boligforeninger, herunder på Nordals.
Tekst: Hans Peter Hollænder.

Anne Cathrine´s som oplevelse som PR medarbejder.
En torsdag sidst i januar blev jeg ringet op af
redaktøren på Beboerbladet.
Han havde talt med kontoret i Søbo og havde der
fået at vide, at jeg var formand i den afdeling, der
ligger tættest på slottet hvor de nye arbejdspladser /
medarbejdere i Natur- og erhvervsstyrelsen skal have
deres virke.
Der blev aftalt, at sende en fotograf.
Han kom søndag middag.
Det blev til 2 timer med rundgang og fortælling om
vores afdeling og vores dejlige by.
Der blev taget mange billeder og der kom i den
anledning mange tanker som jeg ellers ikke tænker
på til dagligt, men Augustenborg er en dejlig by, tæt
på skov og strand et sted hvor man kan ”stresse af”
med en tur langs fjorden eller en tur i park og skov.
De eventuelt nye beboere enten det bliver fra
Sjælland eller fra det sydlige Danmark skal være så
hjerteligt velkomne til at bosætte sig, om det så
bliver i omegnen eller at der pendles til arbejdet.
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Jeg fortalte også om, at der i vores slotspark havde
været afholdt mange store koncerter og at der hvert
år i august blev afholdt en stor koncert med skiftende
sangere og entertainere.
En søndag på Als er en dag hvor mange har gjort
til en tradition at deltage med klapstole og en god
picnic kurv.
Fotografen og jeg syntes begge, at det er en dejlig
by og omgivelser vi har.
For at vende tilbage til vores afdeling er den en
afdeling bestående af et blandet beboer klientel.
Vi har 88 lejemål - der er plads til alle, vi har
familieboliger, ungdomsboliger, samt ældreboliger.
Der er en afdeling for alle.
Der er ikke nogen der ”render” hinanden på
dørene, men der holdes øje således at ingen ligger
syge og alene.
Ja man får opfrisket mange ting når der kommer
en udefra og man skal fortælle om afdelingen og
området.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

DET ÅRLIGE KURSUS FOR SØBO OG NAB PÅ MOMMARK HANDELSSKOLE.
Det er blevet en god tradition at afholde det årlige
kursus for SØBO og NAB på Mommark Handelsskole.
Således også i år med 72 deltagere lørdag den 30.
januar 2016 på en mild vinterdag.
Kurset gælder organisations- samt afdelingsbestyrelserne i de 2 foreninger, som har et
mangeårigt godt samarbejde.
Kurset startede som vanligt kl. 0900 med
morgenkaffe og brød, vand og frugt, og kl. 0915 var
der velkomst og morgensang.
Grethe Jakobsen fra NAB var denne gang den der
førte ordet, idet Hanne Petz som også er i
kursusudvalget, på et senere tidspunkt skulle forlade
kurset af private årsager.
De 2 damer havde sammensat et spændende
kursus, hvor forretningsførerne fra NAB og SØBO
havde et indlæg, og senere et spændende emne som
hed ”Kulturmødet i praksis”, som blev bestyret af
Esma Birdi og Megan Vaughan fra ”Institut for
Integration”.
Der var således lagt op til, at kursusdeltagerne ville
få en meget spændende og indholdsrig dag, som i
sidste ende kommer vore beboere til gavn.

Der blev stillet flere relevante spørgsmål fra salen,
som blev besvaret på en let forståelig måde.
Erfaringer om flygtninge hos NAB og SØBO blev
debatteret.
NAB har p.t. ca. 15 forskellige nationaliteter i deres
afdelinger.
Heraf 4 familier er kommet som kvoteflygtninge
samt 3 enlige syriske herrer ligeledes som
kvoteflygtninge.
Man har et godt samarbejde med Kommunens
modtagerteam og kompetence- og integrationscenter.
Ligeledes bliver flygtningene godt modtaget i
afdelingerne af deres beboere.
SØBO har endnu kun meget få flygtninge, men det
var interessant at høre, hvordan NAB generelt havde
gode oplevelser med et højaktuelt problem.
Kommunen fik også ros for sin måde at håndtere
de forskellige udfordringer med hensyn til sprog,
integration og de daglige gøremål.
Indlægget bar også præg af, at man generelt
mangler oplysning om de nye beboere og
udfordringerne i denne forbindelse.
Herunder manglende viden om deres kultur,
æresbegreber, det mandsdominerede samfund,
kvinders
påklædning
og
m.m.
Sønderborgs
flygtningekvote for 2016 er 246 + ca. 60 fra 2015.
Der blev stillet mange spørgsmål til begge
forretningsførere om emnet, og alle fik nogle gode og
relevante svar.

Efter morgenkaffen indledte forretningsfører Hans
Peter Hollænder en orientering om NAB´s og
SØBO´s udlejningssituation og samarbejdet med
Sønderborg Kommune.
Det er blevet lidt bedre i Nordborg-området,
hvorimod SØBO (og B 42) for tiden ikke har mange
ledige boliger.
Den andel af ledige boliger Kommunen kan råde
over blev grundigt forklaret.

Forretningsfører Jan Mortensen, NAB, supplerede
Hans Peter Hollænder med at fortælle om de
faktuelle forhold hos NAB.

Efter en kort pause overtog Esma Birdi – Institut
for Integration – kursets store emne ”Kulturmødet i
Praksis”.
Esma Birdi er født i Tyrkiet og har boet i Danmark
siden 1972.
Hun er gift og har 3 børn.
Hun har et bredt kendskab i at undervise i
kulturforståelse og problemerne mellem mennesker,
der har en anden etnisk baggrund end dansk.
Hun er uddannet på Universitet i Danmark, og
fungerer som tolk i tyrkisk og dansk – hovedsageligt i
det offentlige system.
Hun har god indsigt danskernes tankegang, og det
er stor hjælp i hendes arbejde, hvor hun bl.a. har
arbejdet i over 15 år på Center Sandholm som tolk.
Desuden
underviser
hun
bl.a.
politiet
i
kulturforståelse og flere andre sammenhænge.
Til kurset havde Esma Birdi endvidere Megan
Vaughan med som back up.
Megan Vaughan er bachelor i interkulturel
markedskommunikation hos CBS, og er ved at
studere til cand.merc.com også på CBS.
Som en del af hendes studie er hun kommunikationskonsulent for forretningsudvikling i Institut for
Integration.
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DET ÅRLIGE KURSUS FOR SØBO OG NAB fortsat…….
Begge damer med Esma Birdi i spidsen havde lavet
et omfattende program om, hvad de ville undervise
os i med mange små øvelser til følge.
Det er klart, at emnet kultur var neget omfattende,
lige fra snak om tvangsægteskaber i de fremmede
miljøer, som hun frarådede på det kraftigste til en
øvelse om
”Hvad er kultur”?
Opdragelse, åbenhed, hvordan man opfører sig, og
efter denne øvelse var der flere spørgsmål fra
kursisterne, og Esma Birdi forklarede sig godt.
Værdiproblemer i andre kulturer end dansk var
også et stort emne, som efter en god forklaring gav
stof til eftertanke.
Der blev talt meget om skoler blandt begge
kulturer, og der var en fin debat om
undervisningsformer.

Derfor udvikler der sig spændinger mellem etniske
danskere og de andre fremmede.
Deres forældre har ansvaret, men de kriminelle
blandt disse folk vil ikke følge DK´s love.
Kurset havde et væld af mange informationer om,
hvordan 2 kulturer mødes og kan og burde arbejde
sammen, samtidig med at de mange problemer der
er, må løses bedst muligt med hjælp fra alle
implicerede parter, såvel i skoler, hos det offentlige
og arbejdsmarkedets parter.
Der var mange flere input, som blev gennemgået
og diskuteret samtidigt med flere øvelser undervejs.
Forsamlingen havde mange spørgsmål i forbindelse
med øvelserne, og alle blev besvaret på en god og
forståeligt måde.
Kursets indhold var som sagt meget omfattende.
Tiden blev overskredet med ca. 1 time inden næste
emne i kurset.
Trods det var det et lærerigt og ikke mindst
interessant kursus i 2 forskellige kulturers livsstil og
væremåde.
Grethe Jakobsen, NAB, takkede Esma Birdi og
Megan Vaughan for et veltilrettelagt kursusoplæg.

Der blev talt om de fremmede familiers indbyrdes
dagligdag, og mange er ikke autoritetstro.

Tekst: Poul Erik Jørgensen.
Fotos: Erling Jürgensen.

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

"NOGET HELT ANDET"
Dagens sidste emne var "NOGET HELT ANDET",
hvor Energikonsulent Charlie Lemtorp var inviteret til
at fortælle om energibesparelser i vores boliger.

Der blev også fortalt om varmeforbrug og hvordan
man kunne spare på det forbrug ved blandt andet at
lufte ud 2 -3 gange dagligt ca. 5 - 10 min.
Charlie kom også ind på el forbruget.
Her er alle de apparater der står med stand by
lamper tændt hele døgnet en stor strømforbruger,
det drejer sig om computere, printere, tv, tv-bokse
og lignende, så ved at slukke dem, når de ikke
bruges er der penge at spare.
Et andet sted, hvor der kan spares på strømmen er
el pærer, her kan man nu få LED pærer, som bruger
væsentlig mindre strøm og afgiver mindre varme, de
har en holdbarhed på 15.000 – 30.000 timer.
Charlie kunne have blevet ved i flere timer med
forslag til hvor der kunne spares - men han havde
kun en time, hvilket var en skam, for vi kunne have
fået rigtig mange spare tips.

Charlie fortalte om, hvordan vi kunne spare på
vandet, ved at have de rigtige brusehoveder og have
de rigtige vandfordelere på vore vandhaner, så der er
rigtig mange liter vand at spare om året.
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Tekst og fotos: Erling Jürgensen.

DEN ÅRLIGE STUDIETUR MED NAB & SØBO 29.4. og 30.4. 2016
Igen i år havde Grethe Jacobsen fra NAB og Hanne
Petz fra SØBO arrangeret årets studietur.
Den foregik i det Sønderjyske begge dage.
Vi skulle til Vamdrup, Vejle og Kolding.
Turen startede tidligt om morgenen i Nordborg, og
havde opsamling af deltagere 5 steder undervejs.
Derefter ved 0720 tiden opsamling i Augustenborg,
og fra ca. kl. 0730 blev de sidste deltagere opsamlet
6 steder i Sønderborg.
Vejret var fint, og undervejs til Vamdrup fik vi
morgenkaffe i bussen.
Første stop var som omtalt Vamdrup, hvor vi skulle
besøge firma ISOVER (Saint Gobain A/S).

Det startede som Dansk Glasuldsfabrik i Kastrup i
1935.
Man kunne godt tænke sig at komme nærmere
centrale motorveje i Danmark (Jylland) af hensyn til
firmaets udvikling.
Ledelsen blev enige med Kolding Kommune om en
placering i Vamdrup, og i 1982 stod den nye fabrik
færdig.
Det er i dag en stor og meget moderne fabrik.
Firmaet
bliver
senere
opkøbt
af
det
verdensomspændende selskab SAINT-GOBAIN med
hovedsæde i Frankrig.
Dette firma har mange fabrikker rundt om i 50
lande, og fremstiller mange forskellige produkter.
Efter opkøbet ændrer virksomheden i 2000 navn
fra GLASULD til ISOVER, og samme år skiftes navn
igen til SAINT-GOBAIN ISOVER.
I
2002
grundlægges”
Regionen
Isover
Scandinavia”, og i 2015 bliver selskaberne Isover,
Weber og Gyproc samlet i et selskab i Danmark.
Firmaet udvikler, producerer og samarbejder med
dets kunder om innovative og bæredygtige
isoleringsløsninger.

Produkterne har en række højt værdsatte
egenskaber som lav vægt, fleksibilitet og
komprimering, der gør det nemmere at transportere,
opbevare og arbejde med.
Efter gennemgangen af firmaets historie og omtale
af produktionen, var det blevet tid til at se fabrikken
arbejde.
Vi blev modtaget af teknisk konsulent Kjeld
Petersen.

Firmaet havde ligeledes arrangeret et kaffebord
med kage, som vi nød medens Kjeld Petersen fortalte
om firmaet ISOVER.

Fotografering var forbudt, og iført sikkerhedssko,
vest og hjelm begav vi os ind i produktionshallen,
hvor de var i gang med at fremstille glasuld.
Kjeld Petersen fortalte om produktionen under
rundgangen.
Fabrikken kører 24/7, men der skiftes til forskellige
produktioner undervejs.
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DEN ÅRLIGE STUDIETUR MED NAB & SØBO fortsat …..
Overskudsglas genanvendes og knust affaldsglas
fra andre virksomheder bliver tilsat den store
smelteovn.
Man sparer meget på energien ved at anvende
genbrugsglas.
En såkaldt spinner kører 2100-2700 omdrejning pr.
minut, og glasfibrene kommer ud af utroligt mange
dyser ved hjælp af en gasflamme.
De laves lidt efter systemet med f.eks Candy Floss.
Et glasfiber er ca. 4/1000 mm tykt!!
Derefter kommer glasulden i en hærdeovn, og
efterfølgende kommer ulden igennem en kølezone.
Styring, regulering og overvågning af samtlige
processer styres fra 4 kontrolcentre.
Centrene styrer en fuldautomatisk produktion.
Efter godt 2 ½ time var besøget forbi, og vi
takkede Kjeld Petersen for den gode forklaring om
fabrikken og værtsskabet i særdeleshed.

Det var blevet næsten middag, og vi steg ombord i
bussen med nogle medbragte landgangsbrød og
boller.
Kaffe og andre drikkevarer blev fortæret undervejs
til næste stop, som var Vejle.
I Vejle skulle vi besøge boligområdet ”Åkæret”.
Det består af 5 boligtårne i 12 etager kaldet ”De 5
Søstre”.
De 4 er lavet som ejerlejligheder med 48
lejligheder pr. tårn, og det sidste er alment byggeri
med 60 lejligheder til udlejning.
Det administreres af Domea-Vejle Børkop
Boligselskab.
Vi blev modtaget af afdelingsformand Flemming
Hove som viste os rundt.

Hans egen lejlighed fik vi lov til at bese.
Hans lejlighed lå på 1. sal og er på ca. 105 kvm.
Der er en stor terrasse næsten rundt om
lejligheden, hvilket giver en enestående udsigt til alle
sider.

14

Jo højere man kommer op des flottere bliver
udsigten over området.
I selve lejligheden var alle vægge retvendte, så
man indefra ikke opfatter, at huset er rundt.
Det er et spændende byggeri, og der er meget
lang venteliste for at komme i betragtning til en
lejlighed.

Da vi forlod ”tårnet”, kom vi ud i et voldsomt uvejr
med kraftig regn i flere timer.
Næste dag startede vi i Kolding, hvor vi skulle
besøge 3 af Lejerbo’s afdelinger.

Første stop var i Terrasseparken. Et meget kuperet
terræn med blændende udsigt over Kolding fjord.
Denne afdeling er nogle af Kolding’s bedst
beliggende rækkehuse.
Det er 2-plans rækkehuse, som er under
renovering, med gårdhave beliggende i rolige og
attraktive omgivelser.

DEN ÅRLIGE STUDIETUR MED NAB & SØBO fortsat …..
Vi blev modtaget af formanden for Lejerbo i
Kolding, Bent Jacobsen.

Om Bent Jacobsen kan siges, at han har siddet i
byggeudvalget ved de renoveringer og nybygninger,
vi skal se.
Han har også siddet i dommerkomiteen, da man
valgte det projekt, som har vundet fremtidens
almene tæt lav byggeri, som skal bygges på
Fyrværkerigrunden i Seest.
Bent Jacobsen steg med på bussen, og vi blev kørt
rundt i Kolding, hvorfra han fortalte om de
afdelinger, vi kørte forbi, og som Lejerbo
administrerer.
Efter Terrasseparken kom vi til en afdeling med 40
fritliggende parcelhuse, som er opført i 1950’erne
beliggende på store grunde.

I virkeligheden ønsker man at nedrive husene og
bygge tidssvarende boliger, men det er ikke på plads
endnu.
Vi så et hus som i den grad var misligholdt.
Lejerne ønskede i sin tid selv at vedligeholde
husene for at spare på huslejen.
Det har i flere tilfælde ikke været nogen god ide,
og specielt omtalte hus burde rives ned.
Vi så også nogle renoverede lejligheder i samme
område, hvor nogle beboere var flinke til at vise os
disse.
Inspektøren for Lejerbo Nord var med os og
fortalte om sit arbejde i selskabet.
Fotos: Poul Erik Jørgensen og Erling Jürgensen

Derfra kørte vi til ”Lykkegårdshave”, hvor der
bygget 39 familieboliger.
Bygningerne er super lavenergihuse, som er
planlagt til og produceret til ikke at bruge noget
energi.
Bygningerne er forsynet med højisolerede facader,
tag, gulv og vinduer, der gør bygningerne meget
tæt.
Der er installeret et ventilationsanlæg, der i meget
høj grad genanvender ventilationsvarmen.
Pumper og motorer har et meget lavt elforbrug, og
derfor skal der meget lidt energi til at opvarme og
drive installationerne.
Et meget spændende byggeri ligeledes placeret på
en kuperet grund.
Til sidst kørte vi til Seest, hvor vi så
fyrværkerigrunden, hvor den store ulykke skete i
2004.
Lejerbo har købt et areal derude, hvor der skal
bygges 35 moderne bæredygtige boliger i forskellige
størrelser, som forventes færdige i løbet af efteråret
2017.
Herude stod Bent Jacobsen af bussen, hvor han
blev ”samlet op” af inspektøren i sin bil, og vi
takkede Bent for en meget fin rundvisning og
forklaring på de ting vi så.
Det var en meget interessant tur i nogle af
selskabets afdelinger.
Så gik det hjemad mod Sønderborg.
Da vi nærmede os broen, bad Grethe Jacobsen om
ordet.
Hun fortalte, at det var sidste gang hun deltog i
studieturene, da hun udtræder af bestyrelsen for
NAB.
Der blev klappet fra deltagerne, og alle ønskede
hende god vind fremover.
Igen
havde
studietursudvalget
lavet
en
fremragende tur.
Tekst: Poul Erik Jørgensen

”NYT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSEN” DROPPES I SØBO-NYT
På et organisationsbestyrelsesmøde den 11. januar 2016 blev den seneste udgave af SØBØ-NYT
evalueret. Der var enighed om, at bladets indhold var fyldestgørende med mange gode indlæg og
informationer. Endvidere fik selve opsætningen af bladet pæne ord med på vejen.
Bestyrelsen var af den mening, at de mange sider med ”Nyt fra Organisationsbestyrelsen” er
overflødige, da de kan læses på SØBO´s hjemmeside.
Vi ved, at ikke alle beboere har en computer, men i fald nogle af disse ønsker at læse, hvad der
sker til møderne, er det sikkert muligt at snakke med naboer eller bekendte, som vil hjælpe med at
informere dem om, hvad der sker.
Bestyrelsen håber på beboernes accept af dette nye tiltag.
Poul Erik Jørgensen

15

DIRIGENTKURSUS FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN
De fleste af organisationsbestyrelsens medlemmer
har gennem tiderne prøvet at være dirigenter til
afdelingsmøder eller repræsentantskabsmøder.
Det kan blive en rutine, og derfor kan der en
sjælden gang opstå fejl i dirigenthvervet.
Den nuværende organisationsbestyrelse havde
længe ønsket et kursus som dirigent i en
boligorganisation.
Dette ønske havde ledelsen i SØBO taget til sig, og
lørdag den 13. februar 2016, blev der afholdt et
kursus i det gamle kontor i Augustenborg, som har et
godt stort lokale til bl.a. kursusarbejde.

Konsulent Preben Jørgensen BL – Danmarks
Almene Boliger – var engageret til at undervise i
emnet, hvilket han gjorde på en særdeles lærerig og
behagelig måde.
Han gik minutiøst op i alle paragraffer omkring
dirigenthvervet med udgangspunkt i afdelingsmødet.
Han havde delt undervisningen op i flere
underpunkter som følger:
Forberedelsen
Starten på mødet
Debatten
Forslag
Afstemningerne
Afslutning
En ting som Preben Jørgensen understregede var,
at det i de fleste tilfælde ville være en god ide at
holde et formøde med afdelingsbestyrelsen for at
gennemgå dagsordenen for det pågældende møde,
samt eventuelle spørgsmål inden selve mødets start.
Derefter gennemgik han, hvordan en dagsorden for
et afdelingsmøde skal se ud.
En rigtig indkaldelse til et møde med angivelse af
nøjagtigt tidspunkt og sted er meget vigtig.
Dernæst – hvem har adgang til møderne (gerne
med et adgangskort og/eller stemmekort). Det er
afdelingsbestyrelsens ansvar og ikke dirigentens.
Hvilke pligter har dirigenten i forbindelse med
aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning?
Normalt er det i orden at godkende beretningen
ved håndsoprækning, og hvis flertallet har sagt ja til
denne afstemningsform, kan en deltager ikke
forlange skriftlig afstemning.
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Der er dog mange tilfælde, hvor en skriftlig
afstemning er godt for alle parter, og dette blev
grundigt forklaret af Preben Jørgensen.
Emnet omkring afgivne forslag og afstemningsregler fra beboerne/Boligforeningen blev gennemgået
på en god og saglig måde.
Der kan opstå problemer og diskussioner under
emnet forslag, og hvis debatten er ved at køre af
sporet, kan dirigenten afbryde/suspendere mødet.
I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med et
nyt møde.
Under emnet valg af bestyrelsesmedlemmer er det
vigtigt, at valgproceduren foregår 100% efter
standardreglerne og foreningens vedtægter.
Det mest sikre er skriftlig afstemning, men til
møder, hvor kun få kommer fra en afdeling, er det
overskueligt nok med håndsoprækning, hvis
forsamlingen siger ok.
Ethvert lejemål har altid 2 stemmer i en
afstemning, og det er vigtigt, at man er klar over, om
beboeren kommer alene eller med deltager.
Under punktet eventuelt siger man, at alting kan
diskuteres men intet kan besluttes.
Man kan dog godt snakke om forskellige emner og
eventuelt foreslå, at et specifikt problem tages op
ved en senere lejlighed – f.eks. næste afdelingsmøde
- men man kan ikke forlange det.

Undervejs i kurset var der indlagt opgaver til
deltagerne, og holdet blev derfor opdelt i 3 grupper.
Man skulle besvare gode og meget relevante
spørgsmål til hvert punkt i en dagsorden, som Preben
Jørgensen valgt.
Kurset var langt – fra 0900 til 1600 – men
konklusionen var, at alle deltagere var meget glade
for den gode og saglige måde Preben Jørgensen
underviste på.
Organisationsbestyrelsen fik nogle gode værktøjer
med til det kommende arbejde som dirigent.
Alle kan lave fejl, og vi har tidligere nok lavet en
ubevidst fejl ind imellem, og bestyrelsen vil fremover
bestræbe sig på at undgå fejl som dirigent.
Omkostningerne for dette kursus var givet godt ud
– er deltagernes konklusion.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.
Fotos: Erling Jürgensen.

GARANTFORSAMLING, REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG
LANDSKONFERENCE I DOMEA 20. OG 21. MAJ 2016
PÅ HOTEL NYBORG STRAND
Igen i år deltog Charlotte Sørensen, Anne C.
Sørensen og Poul Erik Jørgensen samt Peter Wallmar
Ankerstjerne
fra
SØBO
i
ovennævnte
Landskonference.
Der var ca. 400 delegerede, og kl. 10 fredag den
20. maj 2016 bød formanden for Domea, Jens Anker
Gjelstrup, forsamlingen velkommen, og han fortalte
om de næste 2 dages arrangementer.

Første punkt var Garantforsamlingen.
Efter gennemgang af dagsordenen, tog direktøren
for Domea ordet, hvor han gav en fyldestgørende
redegørelse over, hvad der var sket i 2015.
Han fortalte, at der var god gang i nybyggeriet
mange steder i Domea-regi.
2015 blev et godt år for alle.
Administrationsomkostningerne for lejerne er
blevet billigere, ca. 20 % som var målet.
Sammenlægning af afdelinger i mange af Bolig
selskaber går planmæssigt, hvilket også på sigt giver
besparelser for lejerne.

Der er lagt megen vægt på forbedret kundeservice,
og kunderne meddeler, at Domea gør det godt.
Omgangstonen internt og eksternt er rigtig god.
Vækst er vigtig. Stilstand er tilbagegang.
Der administreres nu ca. 52.000 boliger i Domea.
Sidst men ikke mindst er medarbejderne i Domea
rigtig dygtige, og de trives efter den store omstilling,
og alle yder flotte resultater.
Beretningen blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Derimod valg af særlig sagkyndige, som ikke er
bosiddende i det almene byggeri.
Bestyrelsen ønskede genvalg af de 3 tidligere
medlemmer, men der kom en 4. kandidat i spil, som
dog ikke opnåede valg.
Garantmødet sluttede ca. kl. 1100.

Så blev det tid til Repræsentantskabsmødet.
Efter valg af dirigent i.h.t dagsordenen og
godkendelse af forretningsordenen, blev det
bestyrelsens beretning for det forløbne år, hvor det
blev påpeget, at visse ting skal forbedres.
Blandt andet skal servicecentrene forbedres, og der
har også været sjusk i planlægning og udførelse,
som der nu bliver rettet op på.
Med Bent Fjord efterfølgende på talerstolen blev
årsrapporten for 2015 godkendt.
Han sagde, at 2015 havde givet et tilfredsstillende
resultat, og at økonomien i Domea er meget fin.
Egenkapitalen er nu 97,7 mill. kr. og
dispositionsfonden har p.t. 23,6 mill. kr.
Målsætningen er styrkelse af egenkapitalen, og
som følge heraf vil være i stand til at betjene flere
kunder.
Udgifterne for 2016/2017 er stabile, og man
forventer en tilgang af ca. 600 nye boliger i 2017.
Årsregnskabet blev herefter godkendt.
Der var flere indkomne forslag, som alle blev
godkendt.
Ny
næstformand
blev
Poul
Rasmussen,
Vordingborg,
og
der
var
valg
af
8
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for hhv. 1 og
2 år.
Under punktet valg af revisor, talte Domea’s
formand varmt for et genvalg af revisor og om
firmaet.
Ligeledes talte en ledende medarbejder fra
revisionsfirmaet om samarbejdet med Domea.
Revisionsfirmaet
BDO
blev
genvalgt
med
akklamation.
Den afgående næstformand takkede alle for
samarbejdet igennem mange år, og derefter var
repræsentantskabsmødet slut.

Efter frokost begyndte Landskonferencen, hvor
Domea’s formand, Jens Anker Gjelstrup bød
velkommen
og
gennemgik
programmet
for
Landskonferencen.
BL’s adm. Direktør Bent Madsen var inviteret til at
holde et foredrag om den aktuelle boligpolitiske
situation og forventningerne til fremtidens krav om
effektivisering.
Det blev et interessant foredrag, hvor han omtalte
OECD-rapporten, og om økonomi og boligmarkedet
som helhed.

17

GARANTFORSAMLING, REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG
LANDSKONFERENCE I DOMEA fortsat…..
Han fortalte om lange ventetider på bolig flere
stedet i Danmark.
Han kom ind på kontanthjælpsloftet, og at man
evt. vil ”pille” ved boligsikring og ydelser.
Det kan betyde, at folk ikke har råd til at bo i deres
boliger, og man frygter, der kommer udsættelser af
lejere, som måske skal bo i ”containerbyer”.
Ligeledes fortalte han om Landsbyggefondens
økonomi, og at man skal undersøge Fondens
økonomi.
Bent Madsen kom ind på en manglende ghettoplan
fra Inger Støjberg, og havde et indlæg om skoler og
karakterer.
Han talte en del om organisationsbestyrelsers
arbejde og dets regler.
Man skulle være opmærksom på, at der ikke burde
spares på vedligehold af boligerne.
Det er bestyrelsens ansvar.
Det var et indholdsrigt og spændende foredrag,
som Bent Madsen fremførte.
Så blev det ”quiztid” om effektivisering med
markedscheferne Klavs Hedelund fra Vest og Claus
Krag fra Øst samt deltagerne i salen.
Emnet var, hvor langt er man med effektivisering,
og hvilke erfaringer har man fra forskellige egne af
landet ?
Tekst og fotos: Poul Erik Jørgensen.

Deltagerne quizzede på deres viden om konkrete
resultater og drøftede gode eksempler. 9 meget
forskellige emner blev taget op, hvilket gav flere
gode og interessante svar.
Dagen sluttede med uddeling af 5 Domea.dkpriser.
De blev uddelt til bl.a. en afdelingsbestyrelse,
enkelte personer med et stort engagement i
boligarbejdet, en ildsjæl som havde lavet en
telefonkæde, og til en afdelingsbestyrelse, hvor en
kvinde af anden etnisk baggrund bor alene med 3
piger, men som laver et stort frivilligt arbejde som
tolk.

Landskonferencen i Domea.
Lørdagen
startede
med,
at
der
var
”morgenvækning”.
Sanger Morten Olesen sang skønne sange, en
dejlig måde at få spindelvævet væk fra øjnene.
Derefter var det Domea’s byggechef Christian
Kierkegaard der indtog podiet.
Han fortalte, at det er Domeas byggepolitik at der
skal bygges bæredygtigt og i tråd med de omkring
liggende omgivelser.
Der bygges for tiden 75 nye boliger en skøn
blanding af ungdomsboliger, familieboliger og boliger
til flygtninge.
Der er stor aktivitet for nybyggeri og for renovering
af boliger.
Der er igangsat byggesager for mere end 13
milliarder kroner.
Pointerer at der ses på boligen og de omliggende
omgivelser, dvs. se og træffe de rigtige beslutninger
for de planer der sættes i gang.
Det vigtigste er, at se på helheden, samspillet og
bæredygtigheden.
Levering til tiden, undgå fejl og mangler, dette
kræver, at der arbejdes struktureret - alle løsninger
tænkes igennem.
Socialt ansvar ved byggeri og renovering
4 boligområder i Aarhus kommune, et område på
27 blokke og i alt 840 boliger der de sidste 3-4 år er
blevet eller er i gang med at blive renoveret.
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Området er et socialt område hvor ca. 42 % af
beboerne er uden for arbejdsmarkedet.
Efter at der i samråd med entreprenører og nogle
ildsjæle er startet ”Byg op” er der flere af de 2029årige der er kommet i arbejde.
Nogle er startet i praktik hos de entreprenører, der
er på renoveringen - for nogle af dem har det
resulteret i en læreplads.
Samtidigt er kriminalitet i området faldet markant,
da der nu bliver taget ejerskab af det område man
bor i.
Projektet i de 4 områder er et projekt til mange
milliarder på renoveringerne og byggesager.
Efter dette indlæg var der en pause.
Det næste var Mentalisme v/ Henrik Svanekær.
Mentalisme er en kombination af intuition,
manipulation, magi, tankelæsning og dele fra
hypnose.
Der blev på bedste måde vist, hvordan dette i en
kombination kan bruges til at få personer til at
reagere som man ønsker det.
Genialt.
Afslutning på 2 indholdsrige dage ved Jens Anker
Gjelstrup.
Tak for i år - på gensyn næste år.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

Årsberetning 2015

Kavsløkke - afdeling 108 - konvertering fra gas til fjernvarme 2015
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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 for
boligorganisationerne i kommunen haft det årlige
dialogmøde med borgmester, kommunaldirektør og
tilsynet i Sønderborg kommune i maj 2015.
I november 2015 var der fornyet møde med
borgmester, formand for Arbejdsmarkedsudvalget og
forvaltningen om praksis og fremtid i forhold til
boligplacering af flygtninge i Sønderborg Kommune.
Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune har
i august 2014 holdt særskilt dialogmøde om vore
regnskaber og indberetning for 2012 og 2013.
Mødet i 2015 vedr. 2014 blev aflyst p.g.a.
langtidssygdom i kommunen og er ikke kommet i
stand i skrivende stund.
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.
Vor forening kan derfor spille en vigtig rolle i
forhold til at sikre en afbalanceret vækst af
lejeboliger i Sønderborg by, som kan blive mulig ved
inddragelse
af
hidtidige
erhvervsarealer
til
boligformål – den såkaldte by fortætning, som af
miljø- og infrastrukturmæssige grunde er ønskværdig
og blandt andet beskrevet i kommuneplanen.
August 2013 blev der med kommunal godkendelse
derfor indgået aftale om køb af Bülowsvej 6 på
Dybbøl, tidligere Sønderborg fornikling. Købspris
450.000 kr. Til gengæld er der afholdt en udgift på
1,6 mio.kr. til bortskaffelse af de forurenede
bygninger, miljøundersøgelser og forureningsbekæmpelse.
December 2015 fik vi kommunal godkendelse til at
købe Bülowsvej 9 af Akk Industri, der flytter til
Ragebøl. Købet vil muliggøre en samlet løsning for
Bülowsvej, så der bliver større sammenhæng i det
boligområde, som kommuneplanen lægger op til at
udvikle på Bülowsvej.
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Lokalplansarbejdet for Bülowsvej 6 og 9 pågår p.t. i
kommunens planafdeling sammen med de rådgivere,
som har hjulpet foreningen med planerne, herunder
en situationsplan for byggeriet af forventeligt 80
boliger i det hele i 5 punkthuse og enkelte
rækkehuse. Arbejdet vil blive delt op i flere etaper.
Lokalplanen skulle gerne være klar til godkendelse i
Byrådet primo 2017.
Administrationen har allerede fået henvendelser
omkring boligerne.
Der er holdt møde med formanden for kommunens
udvalg for Teknik og Miljø om sagen.
En anden sag, hvor Boligforeningen Søbo kan
fremme såvel egne som andres interesser er omkring
overtagelse af 2 kollegier, som skal nedlægges som
kollegier for at der kan bygges en nyt stort kollegie
som led i havneprojektet på Sønderborg Havn.
Vi har fået foretaget tegninger og undersøgelser
vedr. disse 2 kollegier, hvor vi forventer at kunne
ombygge
til
attraktive
almene
boliger
i
overensstemmelse med aftale med Sønderborg
Kommune og Kollegiernes Kontor (KK)i Sønderborg.
Ombygning vil først kunne ske fra 2018, når det
nye kollegie står færdigt, men det har vigtigt for
kommunen og KK, at Søbo kom med denne
tilkendegivelse allerede nu.

Samarbejdet med boligorganisationer
i Sønderborg Kommune.
Samarbejdet med vore kolleger har også i 2015
fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4
årlige fællesmøder.
Der samarbejdes med GAB og NAB – Gråsten
Andelsboligforening og Nordborg Andelsboligforening
omkring den fælles op notering, hvorefter man kan
bruge sin anciennitet i en forening i de øvrige 2 også.
Med NAB arrangeres endvidere en gang årligt i
januar fælles kursus for afdelingsbestyrelserne, en
årlige studietur i foråret og så holdes der i november
måned et erfaringsudvekslingsmøde mellem de 2
organisationsbestyrelser med aktuelle emner på
dagordenen.

Sønderborg Fjernvarme.
Sønderborg Fjernvarme forventer at dække ca. 1/3
af byens varmebehov med flis og varme fra det
geotermiske system.
Resten dækkes via affaldsforbrænding, solvarme
og ellers først i sidste ende med naturgas.
Affaldsforbrændingen vil dog fortsat have 1. prioritet.
Sønderborg
Fjernvarme
har
afholdt
generalforsamling for regnskabsåret 2015 den 20.
april 2016, kl. 18.30.

Boligforeningen SØBO - årsberetning 2015 fortsat…
Ved Glansager i Vollerup er opført og idriftsat et
biomasseanlæg.
Biomasseanlægget skal sammen med solanlægget i
Vollerup forsyne Vollerup og Hørup-Høruphav området
med fjernvarme.
Med afdeling 108 Kavsløkkes konvertering fra gas til
fjernvarme, er alle vore boliger i Høruphav nu også med
fjernvarme.

Augustenborg Fjernvarme.
Augustenborg Fjernvarme dækker Augustenborgs
varmebehov med naturgas, men har planer om en stor
varmepumpe. Der er indledt et samarbejde med
Sønderborg Fjernvarme på det administrative område.
Augustenborg
Fjernvarme
har
afholdt
generalforsamling for året 2015 den 27. august 2015, kl.
19.00 i Augustenborg Hallerne.
Generelt vedr. fjernvarme: Fjernvarmen er den
billigste og mest miljørigtige opvarmningsform for alle
vore boliger.

For at holde priserne er det vigtigt at alle sorterer deres
affald korrekt.
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 2015
truffet afgørelser i en række sager hvor vor forening var
involveret i:
1 sag omhandlede husorden. Lejemålet blev gjort
betinget
3 sager om indsigelse mod forbrugsregnskab. Til
foreningens fordel. I en sag har lejer stævnet os
efterfølgende.
1 sag om procedurer omkring afdelingsmødet,
afgjort til foreningens fordel.
4 sager om flytteregnskaber. Alle sager afgjort til
foreningens fordel.
Der har været 2 sager i retten vedr. tidl. Asbo
omkring afvikling af afdelingsmøder i afd. 109
Æblehegnet i henholdsvis 2013 og 2014. Modparten
tabte sagen vedr. 2013 og efterfølgende hævede
sagen for 2014.

Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan for
kommunen, der vil fremme udbredelsen af fjernvarme.
Ligesom tidligere år vil vi opfordre vore beboere til at
møde op til generalforsamlingerne i Sønderborg og
Augustenborg Fjernvarme.

SE - tidligere Syd Energi.
SE leverer ikke kun strøm, men også fiberbredbånd
med internet, telefoni og TV gennem datterselskabet
Stofa.
SE er et forbrugerejet andelsselskab, der ejes af
kunderne og hermed af alle, der har en selvstændig
måler.
Selskabets øverste myndighed er repræsentant-skabet
som vælges blandt forbrugerne.
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 i
Sønderborg by.
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.

SØBONYT.
Bladet udkommer i juni og i december. Vort
repræsentantskab har valgt fortsat at udgive et
beboerblad og samtidig styrke hjemmesiden.
I 2015 er beboerne bl.a. blevet orienteret nærmere om
følgende:
























Formanden har ordet
Forretningsførers indlæg
Det årlige fælles kursus for NAB og SØBO for
medlemmer
af
afdelingsog
organisationsbestyrelsen
Den årlige studietur fælles med NAB
Årsberetning 2014
Ordinært repræsentantskabsmøde
Radio og TV programmer
Fra gas til fjernvarme i Kavsløkke
Nyt fra organisationsbestyrelsen
Ordinære afdelingsmøder i august og september
Forsikring
Regler for beboerhus
Ejendomsfunktionærer
Nye vinduer i afdeling 9
Jens Erik Nielsens 60 års fødselsdag
Portræt af næstformanden Annalise Lyngkilde
Domea – Dalbo – Pas på levende lys
Domea møder på Hotel Nyborg Strand
Boligmesse i Augustenborg
Kredsweekendkonference
SÆBO ældreboliger
Fælleshus i Hørup
Anne Catrine om fusion og sammenlægning
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Forsikringsforhold – artikel af Birger Persson
Den årlige rundgang i afdelingerne
Efterårets mange afdelingsmøder er afholdt
Huslejestigninger og fald i 2016
Nye regler for boligstøtte 2016
Formandsmøde
Infomøde for nyvalgte
Legeplads i afd. 14
Det sociale miljø
Altaner i afd. 26 – Sandkasse i afd. 9
Afd. 9 affaldssortering
Pas på skimmelsvamp
Lidt sjov fra medarbejderne
Afd. 11 kan glæde sig – sommeren i afd. 23
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Frit antennevalg i Søbo – Nye trailere
Ny Søbo brochure
DOA repræsentantskabsmøde
Tyverisikring – Nabohjælp
Velkommen i Augustenborg

Og meget andet. 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.

Regnskabet bliver gennemgået på repræsentantskabsmødet – her i bladet kan det ses på side 25.

Opnotering / Medlemskab.
Efter vedtagelsen af den nye lov om Almene boliger
besluttede boligforeningens repræsentant-skab efter
indstilling fra Organisationsbestyrelsen at slette det
obligatoriske medlemskab af bolig-foreningen.
Der henstår med udgangen af 2015 i alt kr. 1.575.050
på kontoen for Boligorganisationsandele.
Beløbet kan udbetales til medlemmer som ønsker at få
deres boligforeningsandel tilbagebetalt mod aflevering af
medlemsbeviset.
Tilbagebetaling af boligforeningsandelen får ingen
betydning for ancienniteten.
For at hverve medlemmer deltog bestyrelse og
udlejningsmedarbejdere i livsstil- og boligmessen i
Augustenborghallen i oktober 2015. Det gav mange nye
opnoterede.
Der opkræves et årligt gebyr på kr. 100 for bevarelse af
anciennitet.
Ventelistegebyret på kr. 200 opkræves en gang årligt
hos de boligsøgende.

Afdelingernes driftsresultat.

I 2011 påbegyndtes arbejdet med at lægge
plantegninger af alle lejligheder i Sønderborg på nettet
og arbejdet blev færdiggjort i 2012.

20 afdelinger havde underskud på driften.
Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 2 t.kr. til 156
t. kr. med et samlet underskud på kr. 1.170 t.kr.

Afdelingernes energimærkning er ligeledes lagt på
hjemmesiden, men mangler dog for enkelte afdelinger i
Sydals og Augustenborg, da energimærkningen først er
foretaget i 2015 og 2016.

17 afdelinger havde overskud på driften. Overskuddene
varierer fra 1 t.kr. til 236 t.kr. med et samlet overskud på
1.091 t.kr.

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 tidl. ASBO
afdelinger ind.
Bidrag og forslag til hjemmesiden modtages gerne.

Boligforeningen SØBO.
Hovedforeningen.
Boligforeningens driftsregnskab blev afsluttet med et
overskud på 1.468.355 kr. Overskuddet lægges på
arbejdskapitalen, som er vore frie midler.
Foreningen har 1. januar 2015 fra Sønderborg
Kommune overtaget administrationen af den selvejende
institution SÆBO – Sydals Ældreboliger med 39 boliger.
Dette giver nogle synenergieffekter i forhold til afd.
114 p.g.a. beliggenheden af boliger ved siden af
hinanden i Tandsbusk og Midthave på Sydals.
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Svigtende renteindtægter har været medvirkende til
negativt resultat i flere afdelinger. Afdelinger i Sydals og
Augustenborg har flest overskud p.g.a. faldende udgifter
til administration.
Se oversigt på side 26 og 27.
Konsolideringen har været negativ i 15 af afdelingerne,
når der ud over over/underskud også tages hensyn til
henlæggelser og anvendt heraf.
Som det kan læses af nedenstående afsnit dækker det i
flere afdelinger over, at der er gennemført større
vedligeholdelse og moderniseringsarbejder.
Der er derfor blot tale om, at de naturlige udsving i
omkostningerne over tid har gjort, at der i disse afdelinger
har været et midlertidigt fald i de opsparede midler.
Ud fra dialogen med Sønderborg Kommune skal der dog
være særlig opmærksomhed rettet mod afdelingerne 2 –
3 - 108 og 119 p.g.a. 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.
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Vedligeholdelses/moderniseringsarbejder udført i 2015.
Der er udført mange arbejder, her kan bl.a. nævnes:
Afdeling 8:
Kloakseparering udført 2014, afsluttet
regnskab 2015.
Afdeling 9:
Vinduesudskiftning
Afdeling10: Facaderenovering 2014, afsluttet
regnskab 2015
Afdeling 12: Legeplads, rydning beplantning, nye
komfurer, rodfræsning
Afdeling 25: Udskiftning ventilation,
Gadebelysning
Afdeling 102: Renovering vaskeri
Afdeling 107: Udskiftning termostater, loftslemme,
udvendigt træværk
Afdeling 108: Konvertering fra gas til fjernvarme
Afdeling 109: Udskiftning gummifuger, udskiftning
isolering

Flytninger.
Det samlede antal af flytninger i 2015 var 241 mod
152 i 2014.
Tallene i 2015 kan ikke helt sammenlignes med
tidligere år, da afdelingerne i Sydals og Augustenborg er
kommet til 1. januar 2015.
Overfor en opgørelse over antallet af flytninger i
afdelingerne for årene 2010 – 2015.

Udlejningssituationen.
I Sønderborg kommune var der med udgangen af året
2015/1. januar 2016 234, svarende til 2,47 % ledige
boliger mod 200 året før.
Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger og
disse boliger er næsten alle beliggende på Nordals.
Antal ledige forventes nedbragt ved fortsatte
nedrivninger på Nordals.
For Boligforeningen Søbo er problemet med ledige
boliger mest lokaliseret til afd. 119 Tinggården i Ketting,
hvor der i perioder har været 3-4 tomme.
Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at give
tilskud til nedsættelse af huslejen i 8 lejligheder med
1.000 kr. (men ikke rækkehuse) månedligt frem til
sommer 2017.
Der synes dog lyspunkter forude i forhold til den
kommende udlejning.
Der er stigende efterspørgsel efter boliger i
Sønderborg, og udflytningen af Naturerhvervsstyrelsen
til Augustenborg giver i skrivende stund en del
henvendelser til udlejning, og forretningsføreren har
derfor også deltaget i Sønderborg kommunes tiltag og
arrangementer med at oplyse Naturerhvervsstyrelsens
ansatte om muligheder i områdets boligforeninger. Der
forventes også øget efterspørgsel efter boliger til
flygtninge.

Flytteoversigt.
Afd.
1
2
3
6
8
9
10
11
12
14
15
16
19
20
21
23
25
26
28
29
32
102
106
107
108
109
110
114
119
122
124
125
127
128
130
131
151

2010
11
2
13
2
2
4
8
17
15
3
2
6
2
10
11
1
10
12
7
7
7

2011
12
4
19
2
4
4
15
11
2
0
2
3
6
4
14
1
5
16
2
7
0

2012
10
3
15
1
0
3
13
12
18
3
3
8
3
7
15
4
10
13
5
12
2

2013
3
2
15
1
3
8
11
17
12
1
4
3
1
6
12
1
2
18
4
5
5

2014
9
0
12
4
1
8
15
6
14
1
1
6
1
14
20
1
3
19
4
7
6

2015
4
4
15
6
2
8
14
15
7
1
3
5
3
13
7
8
6
16
3
9
6
10
4
0
5
3
4
13
8
5
4
0
3
2
5
5
15

I alt:

145

133

170

134

152

241

Vor udlejningsafdeling oplyser i lighed med tidligere år,
at der er stor spredning i ventelisterne til vore boliger.
Der er generelt en 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 en del af vore
afdelinger,
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.
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Der er tildelt 32 boliger (26) udenom ventelisten heraf
har kommunen fået tildelt 1 bolig (4), brandmænd 0
bolig (1), pendlerordningen har fået tildelt 5 boliger (9)
og 26 boliger er udlejet ”over bordet” ved henvendelse i
administrationen.
Boliger ryger først ”over bordet”, når ventelisterne har
været igennem. Tal fra 2014 i parentes.

Medlemstilgang / nye opnoterede
i år 2009 til 2015.
År

2009 2010 2011

Antal 333

346

478

2012

2013

2014

2015

494

468

498

655

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 2015 været følgende uddelinger fra
dispositionsfonden på i alt kr. 4.788.855 der fordeles
således :
Kr. 198.514,25 til uerholdelige fraflyttere i 7afdelinger
Kr. 953.047,11 til konstaterede lejetab i 29 afdelinger
Kr. 1.000.000 til konvertering fra gas til fjernvarme i
afd. 108
Kr. 1.000.000 til facade renovering/byggeskade i
afd. 10
Kr. 188.221 til energimærkning i Sydals og
Augustenborg
Kr.
50.000 til fælleshus afd. 127
Kr. 1.287.687,50 til I-syn for boligerne i Sønderborg
Kr. 101.576 til ombygning fra ældrebolig i afd. 110
og 151
Kr.
9.505 til at forhindre negativ forrentning i alle
afdelinger
Finansiering af en udgift på ca. 1,3 mio. kr. til I-syn
skete
efter
bestyrelsens
beslutning
via
dispositionsfonden, da ASBO var overgået til I-syn og
havde
afholdt
udgiften
hertil
over
deres
dispositionsfond.
Dispositionsfonden udgør kr. 9.009 ( i 2014:12.697)
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 2015.
Beløbet pr. lejemål overstiger stadig den lovpligtige
minimumshenlæggelse.
Organisationsbestyrelsen anbefalede og repræsentantskabet besluttede i 2012, at afdelingerne ikke mere
skulle indbetale til dispositionsfonden fra 2013. Da
hovedforeningen er forholdsvis velkonsolideret vil det
bidrage til at holde huslejestigningerne i ave, og det er
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altid muligt senere at opkræve igen, hvis det skulle blive
nødvendigt.

Sammenlægning 2 foreninger
og IT konvertering
I såvel administrationen som i organisationsbestyrelsens
arbejde har fusionen mellem Asbo og Søbo fyldt meget.
Der er mange arbejdsgange og rutiner som har skullet
tilrettes, fordi vi skulle tage det bedste fra begge
foreninger.
Der er bestyrelsens vurdering, at fusionen er vellykket,
og at foreningen fremstår stærkere nu end de tidligere 2
foreninger ville have gjort enkeltvis.
I det fremtidige arbejde vil bestyrelsen nu fokusere på
at få gennemgået og revideret de overordnede
målsætninger.
IT konverteringen fra EG Bolig under Dalbos administration til Unik Bolig 4 under Domeas administration/platform har givet visse fordele, herunder kan
bl.a. nævnes afdelingsbestyrelsernes muligheder for selv
at se bilag.
Men det har også givet nogle udfordringer med
systemerne og dataene, som administrationen fortsat
sammen med Domea vil arbejde på at få løst.

Bülowsvej 6, nedrivning gamle fabriksbygninger, lokalplan og nybyggeri
Bülowsvej 6 blev overtaget den 1. oktober 2013. Sloth
Møller har været på sagen som miljørådgivere og afholdt
licitation på nedbrydning og bortskaffelse af forurenede
byggemateriale i januar 2014 har kunnet holdes inde for
prisen. Nedrivning og bortskaffelse skete i forår 2014.
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. 26 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 p-kælder 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 2015 er der investeret 2,1 mio. kr. i
projektet.

Organisationsbestyrelsen.
Ved udgangen af 2015 var følgende personer indvalgt i
organisationsbestyrelsen:
Formand
Jens Erik Nielsen
Næstformand
Annalise Lyngkilde
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Hanne Petz
Erling Jürgensen
Chr. Møller
Charlotte Sørensen
Anne Catrine Sørensen
Birger Persson

RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
Bruttoindtægter:

2014
regnskab
4.609
392

2015
budget
4.611
360

2015
regnskab
8.216
507

2016
budget
4.611
390

589
250
5.840

640
0
5.611

741
277
9.741

620
0
5.621

Bestyrelsesvederlag
Mødeudgifter, kontingenter mv.
Personaleudgifter forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Kontorlokaleudgifter
Afskrivninger
Revision
Bruttoadministration i alt

54
165
4.247
720
342
0
134
5.662

54
156
4.214
700
357
0
130
5.611

82
259
5.428
1.458
558
0
187
7.972

54
164
4.217
673
353
0
160
5.621

Ekstraordinære udgifter
Ekstraordinære indtægter
Resultat før renter:
Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

-190
75
0
0
2.806
-2.802

0
0
0
0
1.382
- 1.382

-491
191
0
0
1.956
-1.956

0
0
0
0
989
- 989

67

0

1.469

0

31/12-2014

31/12-2015

1.183
261
6.692
58

1.183
5
8.550
58

8.194

9.796

27.308
1.798
311
60.630
6.981
97.028
105.222

10.661
2.606
954
85.467
13.291
112.979
122. 775

1.356
14.386
4.166
19.908
0

1.575
15.663
4.738
21.976
0

65.248
18.941
1.125
85.314
105.222

95.951
0
4.848
100.799
122.775

Administrationsbidrag egne afdelinger
Bidrag private andelsboliger, fælles
opnotering (netto)
Gebyrer mv.
Byggesagshonorar
Bruttoindtægter i alt

Brutto administrationsudgifter

Årets resultat

BALANCE

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

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

Passiver
Boligorganisations andele
Dispositionsfond
Arbejdskapital
Egenkapital i alt
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld
Afdelingernes indeståender
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 - 2015
Afd.

Adresse:

Overskud i kr.

Underskud i kr.

1

Sdr. Landevej 41 - 57

64.021

2

Sdr. Landevej 44 - 106

3

Friheds Allé 13-43

6

Helgolandsgade 12-14 og Arnkilgade 1

12.747

8

Ørstedsgade 75-131 og Tandsbjerg 2-8

134.431

9

Ringgade 240-270

125.868

138.971

48.523

10

Orla Lehmannsvej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5

11

Borgmester Andersens Vej 1-39

12

Grundtvigs Allé 7-29

14

Skovkrogen 1-20

10.867

15

Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F

75.825

16

Vesterkobbel 1-56

19

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

10.310

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade

52.684

21

Udsigten 2, 4, 6 og Bosagergården 13

90.410

23

Lavbrinkevej 11-45

17.499

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

40.154

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

48.641

27

Servicearealer Vøl-Bo gade 11

28

Vøl-Bogade 11

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

32

Damgade 34,36,38,40,42

26

236.478
156.128
1.949

103.541

921
47.011
4.826
68.035

Overskud / underskud i afdelinger - 2015
Afd.

Adresse

102

Louisegade 2-32

106

Kløvermarken 1-63

107

Tjørnebakken 1-22

108

Kavsløkke 1-99

109

Æblehegnet 1-23 og 2-72

110

Bakkebo 1-12 og Højbo 1-20

114

Overskud i kr.

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

Underskud i kr.

0
51.681
34.764
102.212
32.808
84.638

50.592

119

Tinggården 1-19

7.794

122

Kløverholm

124

Askerøj

125

Louisegade, bofællesskab

127

Kløverlykke

128

Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33

29.321

130

Fredskovvej og Ringridervænget

88.618

131

Kløverlykke 8-54

16.365

151

Byhusene

49.929

143.295
66.698
2.466
10.205

Boligforeningen Søbo – Sundsmarkvej 14 – 6400 Sønderborg
Tlf. nr. 74 43 05 60 – info@soebo.dk – www.soebo.dk
Bank: Sydbank reg.nr. 8010 konto nr. 2004571
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Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 9. maj 2016, kl. 18.30
på Business College Syd
Tilstede: 69 medlemmer af repræsentantskabets i
alt 93 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter
Hollænder, Jesper Baun Schmidt og Nina
Frederiksen, Lene Bergmann, Jette Pørksen
Kristensen, Anita Conrad Jensen, Tanja Knudsen,
Peter Ankerstjerne Walmar.
Repræsentantskabsmødet blev indledt med en
middag kl. 17.30. Mødet startede kl. 18.30 og foregik
i skolens auditorie.
Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og
meddelte repræsentantskabet at tilmelding til
møderne er nødvendig såfremt man ønsker at
deltage til middagen.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.
2.

Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
om

Den skriftlige beretning er udsendt sammen
med dagsorden.

Status for overtagelse af Parkkollegiet og
Borgm.
Andersens
Kollegiet
samt
foreløbig tidsplan herfor.
Status for køb af grunden på Bülowsvej 9
samt udarbejde af lokalplan. Købsaftale
på køb af grunden er underskrevet og
udarbejdelse
af
ny
lokalplan
er
påbegyndt. Organisationsbestyrelsen har
udarbejdet skitseforslag til det kommende
boligbyggeri på 5 og 6 etager i
samarbejde med Arkitektfirmaet A78.
Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen anmoder repræsentantskabet
om
at
udsætte
drøftelsen
af
vedtægtsændringer til mødet i november
2016.
Det første år efter fusionen.
Indførelse af ny IT-platform og E-syn.
Tilgang af 16 boligafdelinger fra det
tidligere
Asbo.
Overtagelse
af
administrationen af Sydals Ældreboliger.
Flere større renoveringsopgaver.
Verserende retssag vedrørende en
tidligere medarbejder fra Boligforeningen
Asbo.

Spørgsmål fra Leif Truelsen afd. 109 – Leif
Truelsens forslag fra afdelingsmødet 2015 om
indfrielse af byggeskadelån.
Hans Peter Hollænder svarede, at det ikke var
fordelagtig at indfri lånet.
Svarmail fra organisationsbestyrelsen til Leif
Truelsen blev læst op for forsamlingen af Hans
Peter Hollænder.
Angelica Jepsen afd. 9 – Har svært ved at
forstå hvad Leif Truelsens spørgsmål omkring
afd. 109 har med repræsentantskabet at gøre.
Jens Erik Nielsen svarede, inden mødet ved vi
ikke hvilke spørgsmål, der bliver stillet.

Jens Erik Nielsen orienterede kort
bestyrelsens arbejde i det forløbne år:
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Hans Peter Hollænder orienterede om følgende
forhold vedrørende administrationens arbejde:

Personalesituationen efter fusionen.

”Winning the double” omkring forholdet
til samarbejdspartner, Søbo’s omdømme,
positive omtaler i medierne m.v. samtidig
med at fastsatte mål omkring økonomi
mv. overholdes

Rekord stor tilgang af nye opnoteringer i
2015.

Samarbejdet med Nordborg og Gråsten
Andelsboligforening omkring etablering af
ny boligportal til fællesopnotering.

Afdelingsbestyrelsernes
brug
af
bestyrelsessiden på www.domea.dk.

Kommende renoveringsprojekter i afd. 11
Borgm. Andersensvej – vinduer og
solcelleanlæg, afd. 26 Frederikparken –
altaner og terrasser.

Uændret administrationsbidrag forventes
i 2017 i forhold til i 2016. Overskud på
1.468 t. kr. som kan lægges på
arbejdskapitalen.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
fortsat ….
Alle har mulighed for at stille spørgsmål.
De spørgsmål Leif Truelsen stiller, burde
fremkomme på afdelingsmødet.
1.

c. Valg af registreret revisor (kun muligt
såfremt
forslag
a.
vedtages
og
konkretiseres). Forslaget bortfalder.
d. Valg af bilags-kigger.
Forslagsstiller Leif Truelsen afd. 10
redegjorde for sit forslag omkring bilagskigger i de afdelinger hvor der ikke er
valgt en bestyrelse.
Anne Cathrine Sørensen afd. 151
kommenterede forslaget omkring bilagskigger.
Birthe Holm afd. 12 – Tror ikke at
afdelingerne vil betale ekstra udgiften til
en bilags-kigger.
Jens Erik Nielsen – Vi skal ikke have
tilfældige repræsentanter til at undersøge
afdelingernes
bilag.
Organisationsbestyrelsen siger klart nej til
bilags-kigger.
Forslaget blev nedstemt – Leif Truelsen
afd. 109 stemte for.
e. Forslag til overholdelse af vedtægterne.
Leif Truelsen afd. 109 – Redegjorde for
sit forslag, ønsker at bilag og
informationer bliver offentliggjort i
afdelingernes
udhængsskabe
og
informationstavler.
Hans Peter Hollænder – Dagsorden og
referat bliver offentliggjort på foreningens
hjemmeside og referat omdeles til alle
lejemål som en del af Søbo Nyt.
Leif Truelsen afd. 109 stemte for – Den
resterende forsamling stemte imod.
Forslaget blev således nedstemt.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2015 for organisationen
og afdelingerne med tilhørende revisionspåtegning samt forelæggelse af
budget for 2016.

Hans Peter Hollænder fremlagde regnskabet.
Spørgsmål fra Jens Peder Nørgaard afd. 10 –
Hvad har det kostet foreningen at fusionere
med Asbo?
Hans Peter Hollænder svarede, omkring 300 til
400 t.kr. i overtid og spildtid, men vi har ikke
det nøjagtige tal.
Jørgen Schmidt afd. 8 – Hvad kan jeg få
udbetalt for min andel.
Hans Peter Hollænder - man skal anmode om
at få udbetalt andelen på kr. 100 ved at
afleverer sit andelsbevis.
Kontoen med de indskudte beløb kan blive
opgjort
og
hovedparten
overføres
til
arbejdskapitalen.
Nichlas Hummelsberger afd. 3 – Revisoren har
undladt at svare på pkt. 11 e. i spørgeskemaet.
Hans Peter Hollænder - svaret skal være
”Nej”.
Leif Truelsen afd. 109 – Note 10 Udgifter til
retssag.
Hans Peter Hollænder - Det drejer sig om en
sag fra afdelingsmødet i din afdeling.
Udgifterne
er
hovedforeningen
uvedkommende og betales derfor af afdelingen.
Forsamlingen godkendte regnskabet ved
håndsoprækning.
Leif Truelsen afd. 109 stemte imod.
2.

Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag
fra
organisationsbestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at forslag til vedtægtsændringer
tages med til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret for at få god
tid til opgaven og til at indarbejde lidt
mere nutidige regler omkring udsendelse
mv.
Jens Erik Nielsen redegjorde for
bestyrelsens forslag.
Leif Truelsen afd. 109 – Vil gerne
fastholde at § 18 ændres.
Forsamlingen godkendte forslaget - Leif
Truelsen afd. 109 stemte imod.
b. Forslag til vedtægtsændringer § 18 –
Valg af revisor. Forslaget bortfalder.

3.

Valg af bestyrelsesformand:

Jens Erik Nielsen - bestyrelsen foreslår
Annalise Lyngkilde.
Annalise Lyngkilde blev valgt som foreningens
formand.
4.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for
en 2-årig periode.

Ifølge fusions-forhandlingerne og de nye
vedtægter skal bestyrelsen reduceres med 2
bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7.
Charlotte Sørensen – blev genvalgt.
Erling Jürgensen – blev genvalgt.
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Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
fortsat ….
1.

Valg af 1. og 2. suppleant.

Følgende blev valgt for en 1-årig periode:
1.suppleant Jens Peder Nørgaard, afd. 10
2.suppleant Ole Strøm, afd. 29
2.
Evaluering af kursusvirksomhed.
Kursusudvalget har modtaget mange positive
tilbagemeldinger
fra
kurset
i
januar.
Foredragsholder/underviser blev rost dog har
flere ytret ønske om mere tid til energi og
mindre tid på integration.
Hanne Petz fra kursusudvalget lovede en
bedre planlægning omkring bustransport
næste år.

Hanne Petz orienterede om den planlagte
reception for den afgåede formand og nye
formand fredag den 3. juni 2016 kl. 12.0015.00. Invitationer til repræsentantskabet
udsendes snarest.

3.

Jens Erik Nielsen takkede Hanne Petz for godt
dirigentarbejde og Jens Peder Nørgaard for de
pæne ord.

Tidsplan for afvikling af afdelingsmøderne i 2016.
Tidsplan
for
møderne
blev
fremvist.
Afdelingsbestyrelserne
skal
kontakte
organisationsbestyrelsesmedlemmerne
for
aftale om dirigent til møderne.
Leif Truelsen afd. 109 - Afdelingsmødet i afd.
109 skal foregå om eftermiddagen.

4.
Valg af revisor.
PWC blev genvalgt.

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.

30

5.
Eventuelt.
Jens Peder Nørgaard afd. 10 takkede Jens Erik
Nielsen for den tid, som han har været
foreningens
formand
og
medlem
af
organisationsbestyrelsen.

Leif Truelsen afd. 109 – Havde flere spørgsmål
vedrørende om konvertering af afdelingernes
lån og udlån fra hovedforeningen. Hans Peter
Hollænder besvarede spørgsmålene.

Endvidere takkede han de nuværende og
tidligere repræsentantskabs-medlemmer for
den tillid de har vist ham.
Til slut ønskede Jens Erik Nielsen alle en god
sommer og takkede de fremmødte for at godt
og konstruktivt møde.
Mødet sluttede kl. 21.00 med stående
klapsalver til Jens Erik Nielsen.

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

Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Thorvald Lorenzen
40 87 53 45

Morten Pedersen
40 87 53 40

Susan Burmeister
40 87 53 35

Claus Thomsen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

Henning Haakensen
40 15 34 58

Christian Nielsen
20 15 56 18

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

Ejendomsfunktionærer
ORIENTERER

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

Ejendomsfunktionær:

Arbejdsområde:

Kontor:

Telefon:

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 og 11

Friheds Allé 39

40 87 53 41

Thorvald Lorenzen

Afdeling 1 – 12 - 19

Friheds Allé 39

40 87 53 45

Morten Pedersen

Afdeling 20 - 21 - 25 og 34

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 6 – 20 – 21 – 25 og 26

Gartnerarbejde

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 6 - 9 – 26 og 29

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 16 – 28 og 32

Vesterkobbel 36

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afd. i Augustenborg/Ketting/Fynshav

Hertugtorvet 14

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Hørup og Sydals

Kløverholm 29

20 15 56 18

Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
Falck på telefon 87 43 32 64
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde
Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Erling Jürgensen
Anne Cathrine Sørensen
Charlotte Sørensen
Christian Møller

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Lavbrinkevej 27

27 83 87 60

hpetz@jubii.dk

40
40
27
29
26

poul.erik.joergensen@privat.dk
kdalgaard@stofanet.dk

Sdr. Landevej 51 st. th.
Hjortevej 12
Hertugtorvet 2
Kavsløkke 95
Kavsløkke 89

74 43 77 65
74 43 16 71

30
27
92
60
25

90
86
51
34
13

08
71
13
02
98

justme51@stofanet.dk
kavslokke@stofanet.dk
chm@it.dk

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

Telefon

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

Mobil

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

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

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

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

pwortmann@hotmail.com
lisaihandest@gmail.com

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

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

Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

arnedissing@hotmail.com

23 44 88 40

connyhauge@gmail.com

74 43 05 63
lisstolberg@gmail.com

Repræsentantskabsmedlem:

Chresten Stolberg, Sdr. Landevej 58

lischresten@gmail.com

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

Niclas Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.
Jes Hølck-Hansen, Friheds Allé 15 st. tv.
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.

nichlas.hummelsberger.gmail.com

AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92

Leo Egholm Johansen, Ørstedsgade 75
Jorunn Clausen, Ørstedsgade 101

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.

74 42 80 19

53 10 34 03
26 20 76 09

jeshh@bbsyd.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

20 88 17 37
28 99 46 51

lej@rsyd.dk

24 26 21 29

lonejepsen@hotmail.dk

amittet@sol.dk

angelikacjepsen@gmail.com

30 36 61 93

e_korsumaki@hotmail.com

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

Jane Bang Sivertsen, Orla Lehmanns Vej 5 I th.

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.

E-mail

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

24 65 59 65

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

jp.hf@hotmail.com
fritz-hanne@hotmail.com
janesivertsen@hotmail.com

jbemb@post.tele.dk
ingrid.andersson@stofanet.dk

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

Birthe Holm, Grundtvigs Allé 17 st. tv.
Arne Vermehren, Grundtvigs Allé 13 I. th.
Marianne Spottag, Grundtvigs Allé 21 I. th.

birtheleonhardholm@gmail.com
ave@danfoss.com
mspottag@gmail.com

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

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

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

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

74 42 00 37
69 10 02 74

anne@mgrd.dk

buhrannemette5@gmail.com

mmat@bbsyd.dk
ejnarduus@stofanet.dk
erik.justesen@privat.dk

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

Svend Aa. Ottesen, Sct. Jørgens Bjerg 1C st.
Hanne Davidsen, Sankt Jørgens Bjerg 5 A st.

74 42 45 30

27 11 45 30
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 1 st. 8
Jørgen Niemann, Dam-Bo 1 st.8
Inga Martensen, Ler-Bo 25 st.

28 78 03 30

aasejorgen@stofanet.dk
aasejorgen@stofanet.dk

Lydia Carstensen, Ler-Bo 7 I. dør 4
Camma Pach, Ler-Bo 1 1. 32
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

73 40 43 40

40 30 80 39
26 70 24 97

liskarup@stofanet.dk
annehans@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

Telefon

Mobil

E-mail

27 83 87 60
30 28 37 24
41 56 12 45

hpetz@jubii.dk
studie4@live.dk

30 28 64 57

lp16@stofanet.dk

28 47 05 80

ichansen@hotmail.dk

29 27 83 17

lisejk@hotmail.com

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

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

Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Repræsentantskabsmedlem:
Svend Aage Frederiksen, Lavbrinkevej 25

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

enol.isoe@gmail.com

AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand / bestyrelse:

Preben Jensen, Frederikparken 1 st. dør 2
Inger Aagaard, Frederikparken 6 2. dør 3
Ingrid Hansen, Frederikparken 7 st. dør 2
Repræsentantskabsmedlem:
Megzon Berisha, Frederikparken 1 II dør 1

74 42 87 25

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

Lise Kock, Frederikparken 11 II dør 2
Lone Frandsen, Frederikparken 13 I. dør 2
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2

helle1408@gamil.com

AFDELING 28 – Vøl-Bo
Formand / bestyrelse:

Arne Holm, Vøl-Bo 11 I. dør 27
Ida Arpe, Vøl-Bo 11 I. dør 22
Lis Steffen, Vøl-Bo 11 I. dør 26

ingeraagaard@yahoo.dk

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

Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Egon Nielsen, Fregatten 10 1.
Anne Grethe Smallpeice, Jagten 9 I.

gismo2000@live.dk
agsmallpeice@yahoo.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.

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

britaskyborg@gmail.com

AFDELING 102 - Louisegade
Formand / bestyrelse:
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

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

AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:

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

marian.jakobsen@gmail.com
bert-preiss@jubii.dk
birgittesvane@hotmail.com

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
f35498@danfoss.com

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
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Repræsentantskabsmedlemmer:
Leif Truelsen, Æblehegnet 46

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:

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

74 47 43 32

24 65 19 55

bodil.iris@gmail.com

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 122 – Kløverholm 1-38
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

Repræsentantskabsmedlemmer:
Anne Marie Hald, Kløverholm 4
Lone Hansen, Kløverholm 30
Anita Kortemose, Kløverholm 76

AFDELING 124 - Askerøj
Formand / bestyrelse:
Jørgen Husted Andersen, Askerøj 12
Anni Christiansen, Askerøj 15
Hans Hansen, Askerøj 1
AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:

Erik Heise, Svinget 23
Helle Wärner, Ærøvej 13
Edith Mathiesen, Ærøvej 11

erik-heise@hotmail.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 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:

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

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

sonja.60@hotmail.com
faholm@hotmail.com

74 43 05 60

AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:

Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Anna Hynding, Enghaven 3
Grethe Benkjer, Enghaven 21

info@soebo.dk

27 92 51 13

justme51@stofanet.dk
annehynding@gmail.com
gg.benkjer@gmail.com
monberg@stofanet.dk

Svend Aage Monberg, Parkgade 14
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:
Ivar Rasmussen, Damgade 36 II tv.
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42
Wivien Jensen, Hjortevej 28

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

25
74
40
23

ivar-rasmussen@hotmail.com

32
15
23
15

56
43
43
66

99
16
24
77

31
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
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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.

Repræsentantskabsmøde
i
Antenneforeningen Søbo.
Mandag den 13. juni 2016, havde Antenneforeningen Søbo indkaldt til det årlige repræsentantskabs møde.
Mødet foregik i beboerhuset på Vesterkobbel og der var mødt 24 repræsentanter op.
Jørgen Brodersen bød velkommen, hvorefter Annalise Lyngkilde blev valgt som dirigent og Allan Hansen som
referent.
Derefter gennemgik Jørgen bestyrelsens beretning for det forløbne år, som blev godkendt.
Næste punkt på dagsordenen var " Nye tiltag fra DOA" her fortalte Jørgen om, at alle beboere fremover frit kan
vælge program leverandør og selv kan vælge de programmer man ønsker at se, men gjorde dog opmærksom på,
at man skal se sig godt for, da det kan blive dyrere som at have programpakker.
Han fortalte også at DOA arbejder med at få eget internet og evt. telefoni.
Så var man kommet til valg til bestyrelsen, hvor Wivien Jensen og Erling Jürgensen begge fra afd. 15 blev
genvalgt og som suppleanter blev Arne Holm fra afd.28 og Connie Hauge fra afd. 2 valgt.
Efter en times tid var mødet overstået og Jørgen Brodersen takkede for god ro og orden.
Tekst: Erling Jürgensen.

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFD. 2 - DEN 5. JANUAR 2016
Lejemålet Sdr. Landevej 44 har tidligere været et erhvervslejemål med et mindre forretningslokale, som ikke er
særligt anvendeligt i dagens marked.
Efter flere gange annoncering uden den store opbakning og interessenter, blev det besluttet at indkalde til et
ekstraordinært afdelingsmøde med det formål at ombygge lejemålet til 1 eller 2 boliger.
Mødet blev indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Forslag om ombygning til 1 eller 2 boliger
Der var mødt flere af afdelingens beboere samt P. E. Jørgensen fra organisationsbestyrelsen, Forretningsfører
Hans Peter Hollænder, Karsten B. Gjerlevsen samt Brian L. Petersen fra inspektørafdelingen.
Formanden Conny Hauge bød forsamlingen velkommen og startede med at fordele posterne til mødet.
Pkt. 1 - P. E. Jørgensen blev valgt som dirigent
Pkt. 2
Conny Hauge blev valgt som referent
Pkt. 3
Karsten B. Gjerlevsen og Brian L. Petersen blev valgt til stemmeudvalget.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder fremlagde fordele og ulemper ved de 2 ombygningsforslag til hhv. 1 eller
2 boliger.
Hvis der kun ønskes eet lejemål, vil der blive mange rum med en nogen ulogisk sammenhæng.
Boligen ville blive ca 140 kvm + 18 kvm udestue. Det ville betyde en huslejestigning på 1,14% til samtlige
beboere i afdelingen.
Hvis det bliver opdelt i 2 lejemål på hhv ca. 98 kvm og ca. 70kvm, bliver der ingen huslejeforhøjelser til de
øvrige beboere.
Boligerne bliver isoleret med Rockwool.
Organisationsbestyrelsen anbefaler en løsning med 2 boliger, og vil give et tilskud på kr. 250.000.- fra
dispositionsfonden.
Karsten B. Gjerlevsen og Brian L. Petersen fra inspektørafdelingen fortalte og forklarede på en fin måde via
deres tegninger og rundvisning om ombygningen til hhv 1 eller 2 boliger.
Efter gennemgangen og svar på flere spørgsmål, blev der ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget, at Sdr.
Landevej 44 bliver til 2 boliger.
Boligen nr. 44 er klar til at blive lejet ud og 44 A vil efter ombygningen kunne lejes ud om ca. 3 mdr. på
almindelige vilkår.
Der vil kunne arrangeres en ”Åbent Hus” dag i forbindelse med færdiggørelsen af den nye lejlighed.
Conny Hauge takkede forsamlingen for god ro og orden, og Conny´s kaffe og småkager blev nydt på den kolde
eftermiddag.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I AUGUST OG SEPTEMBER
Afdelingsmøder tirsdag den 30. august 2016
Afd. 110

Højbo og Bakkebo

kl. 16.30

Fælleslokalet Bakkehuset

afd. 128

Svinget og Ærøvej

kl. 14.30

Fælleslokalet Bakkehuset

Afdelingsmøder onsdag den 31. august 2016
Afd. 124

Askerøj

kl. 14.30

Spisesalen på Askerøj

Afdelingsmøder torsdag den 1. september 2016
Afd. 114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

kl. 16.00

Sundsmarkvej 14

Afd. 16

Vesterkobbel

kl. 17.00

Beboerhuset Vesterkobbel

Afd. 20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A

kl. 10.00

Aula på Dam-Bo

Afd. 28

Vøl-Bo

kl. 15.00

Fælleslokalet på Vøl-Bo

Afd. 125

Louisegade 1

kl. 14.00

fælleslokalet

Afdelingsmøder mandag den 5. september 2016
Afd. 8

Tandsbjerg og Ørstedsgade

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afd. 14

Skovkrogen

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afd. 19

Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Afd. 23

Lavbrinkevej

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Afd. 9

Ringgade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Afd. 26

Frederikparken

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg city

Afd. 25

Frederikparken

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg city

Afd. 3

Friheds Alle

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg city

Afd. 12

Grundtvigs Alle

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg city

afd. 32

Damgade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg city

afd. 2

Søndre Landevej

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg city

Afdelingsmøder onsdag den 7. september 2016

Afdelingsmøder mandag 12. september 2016
afd. 108

Kavsløkke

kl. 17.00

Fælleshuset på Kavsløkke

afd. 122

Kløverholm og Kløverløkke

kl. 17.00

Fælleshuset på Kløverløkke

Afd. 131

Kløverløkke

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Afd. 1

Søndre Landevej

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afd.11

Borgmester Andersens Vej

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afdelingsmøder onsdag den 14. september 2016
Afd. 10

Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Alle

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afd. 6

Helgolandsgade og Arnkilgade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Afd. 21

Udsigten og Bosagergården 13

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afd. 15

Hjortevej, Stationsvej

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Afd. 29

Fregatten, Jagten, Galeasen

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Afdelingsmøder mandag den 19. september 2016
Afd. 102

Louisegade

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Afd. 106

Kløvermarken

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Afd. 119

Tinggården

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Afd. 107

Tjørnebakken

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Afd. 130

Fredskovvej og Ringridervænget

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Afd. 151

Byhusene

kl. 17:00

Augustenborg Hallerne

Afd. 109

Æblehegnet

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Datoer og tidspunkter er vejledende – der kan ske ændringer, hvilket naturligvis vil blive meddelt de berørte.
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Energirenovering af afdeling 11.
Beboerne er enige om i afd. 11 på Borgmester
Andersens Vej at alle vinduer og terrassedøre skal
udskiftes ligesom etablering af solceller på 4 blokke
på de sydvendte tage.

Udskiftningen blev igangsat i uge 26 og forventes
afsluttet i uge 49. Entreprisen udføres af Søgård Byg.
De nuværende plasticvinduer er ca. 25 år gamle og
det er selvfølgelig med lidt undren, at de ikke kan
holde en længere årrække, men det skyldes det er
store indadgående vinduer og det medfører store
trækgener for beboerne.
De nye vinduer er træ/aluvinduer og de leveres af
Hvidbjerg og det er samme produkt som afd. 9 på
Ringgade fik monteret i 2015.
Solcellerne kommer til at bestå af 4x40 kw anlæg,
hvilket er dimensioneret efter hvad el-systemet kan
bære og efter hvad der er hensigtsmæssigt ud fra
afdelingens forbrug af såvel fællesstrøm som
forbruget i de enkelte lejligheder.
Solcelleentreprisen udføres af AT solar, som har stor
erfaring med solceller.

Licitationen på vinduerne blev afholdt i maj måned,
hvor der indkom priser på entreprisen og den
landede
økonomisk
væsentlig
under
det
budgetterede, hvorfor beboerne kan nøjes med en
huslejeforhøjelse på ca. 9 %.

Det
rådgivende
ingeniørfirma
Dansk
Energi
Management & Esbensen har stået for udbuddet af
opgaven.
Tekst og foto: Inspektørafdelingen.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde
i afdeling 11 den 10. marts 2016.
Formand Jørgen Brodersen bød velkommen.
1. Valg af dirigent – Erling Jørgensen blev valgt
2. Valg af referent – Allan Hansen blev valgt
3. Valg af stemmeudvalg – Flemming Boye og Leif Christensen blev valgt
4. Udskiftning af afdelingens vinduer, varmevekslere og døre:
a. Jesper informerede om projektets stade og udbud m.v.
Han fortalte om ulemperne ved plastvinduer, der forårsagede at murene slog revner (billeder blev
vist på storskærm). Der fulgte en livlig debat.
Vinduer til badeværelset var ikke rigtig på skinner.
Han ville undersøge om det tredje stuevindue også kunne lukkes op.
Altandør og soveværelsesvindue bliver også udskiftet.
b. Hans Peter Hollænder om den samlede økonomi for solceller, varmeveksler og vinduer.
c. Fornyet afstemning om projektet (skriftlig afstemning)
a. Træ/alu
48 stemmer
b. Plastic
2 stemmer
c. Topvende
35 stemmer
d. Topstyret
2 stemmer
e. Dreje/kip
15 stemmer
Igangsætning af projektet efter sommerferien.
Der vil blive indkaldt til ekstra informationsmøde når vigtige oplysninger forefindes.
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Elevator i afdeling 102 - Louisegade 2- 32.
Beboerne i bebyggelsen Louisegade 22 til 32 har igennem det sidste halve år måtte stå grueligt meget
igennem.
Beboerne bor i den del af afd. 102, der går under navnet ”tilgængeligheden”, især de beboer der har til huse
på 1 sal, har haft sit at døje med.
Årsagen skal findes i den elevator der er installeret i bebyggelsen.
Elevatoren har været ramt af voldsomt mange fejl i styresystemet, kortsluttede printplader i dørautomatik,
dørføler og meget andet, hvilket har resulteret en del uheldige episoder, hvor personer har været fanget i
elevatoren.
Der har også været tider hvor, det ikke har været muligt at komme ned fra 1 sal eller for den sags skyld op
igen.
Det blev besluttet, at elevatoren skulle undersøges grundigt, og det viste sig ret hurtigt af den primære årsag
til alle problemerne var regnvand.
Løsningen blev en ekstra indkapsling af elevatortårnet (se billederne) samt udskiftning af dørmaskiner,
dørkontakter m.m..

FØR

EFTER

Selve reparationen af elevatoren er planlagt i perioden fra d. 25. maj til 31. maj 2016
Tekst og foto: Inspektørassistent Peter Walmar.
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Afdeling 26 får altaner og terrasser.
Afdelingsmødet tog beslutning om i 2015, at afdelingen skal have altaner og terrasser som en råderet, således
det er den enkelte beboere der har valget om denne etablering.
I skrivende stund har 90 % af beboere valgt at få dette etableret, hvilket er positivt.
Alle lejligheder får udskiftet et vindue med en terrassedør, hvilket afdelingen betaler med et tilskud fra
dispositionsfonden.
Hver beboer skal betale en huslejeforhøjelse på kr. 273,- pr. måned for en altan og en terrasse beløber sig til
kr. 165,-.
Der har været afholdt licitation på arbejderne og det har holdt sig inde for det budgetterede, hvorfor arbejdet
er gangsat i juni måned og med en forventet afslutning i september måned.

Tekst og foto: Inspektør Jesper Baun Schmidt.
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Julehygge i afdeling 108 - Kavsløkke
Vi har i afdeling 108 Kavsløkke i Hørup d. 28/11
2015 haft vores årlige julehygge.
Vi startede med at tænde juletræet på p-pladsen,
samt synge en enkelt julesang, derefter gik vi
fælleshuset hvor der blev serveret, æbleskiver,
glühwein samt småkager og kaffe/the.

Klokken 18 blev der serveret julefrokost fra KirkeHørup stationskro, som afdelingen havde valgt at
give på grund af de gener der havde været for
afdelingens beboere i forbindelse med konverteringen til fjernvarme i foråret og starten af
sommeren.
Efterfølgende var der mulighed for at lave
juledekorationer til eget forbrug af materialer man
selv havde medbragt, dog havde afdelingen
investeret i ler og gran til fri benyttelse.

Der var tilmeldt 34 børn/voksne ud af afdelingens
48 boliger til nogle hyggelige timer.
Tekst og fotos: Afdelingsbestyrelsen.

Nye bænke på Jægerpladsen i Augustenborg.
Der var et drys af pulver sne over Augustenborg
denne tirsdag den 19. januar 2016.
Der var fra Hertug byens Bevarings forening
indbudt til indvielse af nye bænke på Jægerpladsen.
Der var fra foreningen sørget for at der var blevet
lavet kopier af de såkaldte ”Københavner bænke”.
Der er planlagt at der i alt skal laves 4 bænke, de 2
første blev kl. 9.30 afsløret.
Foreningen havde valgt denne dag, da der samme
formiddag vil komme en delegation fra Natur- og
Erhvervestyrelsen.
De måske nye beboere i Sønderborg Kommune
blev budt velkomne.
Der skal ifølge omtalen i medierne starte ca. 60
personer til maj måned.
De skal ifølge medierne starte i den bygning hvor
der tidligere var ungdomspsykiatrisk afdeling.
Indvielsen af bænkene sluttede af med, at byde de
fremmødte lokale blev budt på varm chokolade og til
de
der
ønskede
det
en
T-Shirt
med
Bevaringsforeningens logo.
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Tekst og foto : Anne Cathrine Sørensen.

FÆLLESHUSET PÅ
KLØVERLYKKE 29
I HØRUP.

Afdelingens hus,
udlejes til bolighavende medlemmer i
Boligforeningen Søbo efter dette
regelsæt.

DU KAN LEJE HUSET:
På hverdage eller en weekend i følgende tidsrum:
Fredag kl. 12.00 til mandag kl. 12.00 leje kr. 1.500,00
f.eks. onsdag kl. 12.00 til fredag kl. 12.00 leje kr. 1.000,00
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Når reserveringen er i orden skal der underskrives en
lejekontrakt. Lejen bliver opkrævet sammen med
huslejen.
I god tid inden festdagen træffer man aftale med
kontoret vedr. udlevering af nøgler til beboerhuset og i
forbindelse med dette skal der betales et depositum på
kr. 500,00 der bliver opkrævet sammen med huslejen.
Beløbet tilbagebetales når huset er afleveret i ryddet og
rengjort stand.
En lejer kan disponere over lokaliteter i huset bl.a. et
køkken med et stort køle/fryseskabe, komfur,
opvaskemaskine, kaffemaskine, serverings vogne samt
komplet spise og kaffeservice.
Der forefindes endvidere div. serveringsfade og skåle
samt øl-, rød-, hvid- og portvinsglas og snapseglas.
Huset har service, borde og stole til 45 personer.
Kontakt venligst vort kontor på Sundsmarkvej 14
tlf. nr. 74 43 05 60 for nærmere aftale om reservation.
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Udlejning af gæsteværelser
Kløverlykke 29

Hørup
Gæsteværelser udlejes til alle beboere i det tidligere Asbo.

Gæsteværelserne kan lejes af beboerne i Hørup, Augustenborg,
Fynshav, Skovby, Lysabild, Tandslet.
Aftale om leje skal ske til kontoret på Sundsmarkvej 14 i Sønderborg
tlf. 74 43 05 60.
Det koster kr. 150,00 pr. døgn at leje et af værelserne.
Begge gæsteværelser er udstyret med 2 senge.
Man skal selv medbringe dyner, puder, sengelinned, håndklæder,
toiletpapir.
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Afdelingen tilbyder 2 værelser med plads til 2 pers. i hvert værelse.
Fra de to værelser er der adgang til badeværelse med bruser.

Afd. 127 Kløverlykke
Regler for leje af gæsteværelser.
Punkt 1
Enhver beboer fra det tidligere Asbo kan leje gæsteværelserne, beliggende i
fælleshuset på Kløverlykke 29.
Prisen er kr. 150,00 pr. døgn. Lejen opkræves over huslejen.
Punkt 2
Værelset kan max. lejes i 14 dage ad gangen.
Punkt 3
Gæsteværelserne administreres af Boligforeningen Søbo.
Punkt 4
Nøgler udleveres af Boligforeningen Søbo.
Værelse og badeværelse forlades på afrejsedagen kl. 12.00 i rengjort stand.
Punkt 5
Det er til enhver tid beboerens ansvar, at afleverer det lejede i rengjort stand.
Såfremt værelset ikke afleveres i rengjort stand, hæfter lejeren for
betaling af rengøringen ved et eksternt firma.
Punkt 6
Der forefindes senge, natborde, sengetæppe, bøjlestang med skuffer.
Sengelinned, dyner og puder skal medbringes.
Med venlig hilsen
Boligforeningen Søbo
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Afskeds og velkommen reception
Fredag den 3. juni 2016 havde organisationsbestyrelsen indbudt repræsentantskabet, personalet
og
kollegaer
fra
andre
boligselskaber
og
samarbejdspartnere til en reception, hvor vi skulle
tage afsked med Jens Erik Nielsen, der eftermere end
30 år i Søbo’s bestyrelse – heraf rigtig mange år som
formand – havde ønsket at trække sig tilbage.
Der var mødt rigtig mange op og der blev holdt en
del taler, der blandt andet handlede om det gode
samarbejde og de hyggelige timer man havde haft
sammen med Jens Erik gennem årene, hvilket alle
deltagere kunne bekræfte.
Der blev givet mange håndtryk og knus til den
tidligere formand og mon ikke Jens Erik kommer til at
savne det.
Samtidig var der også mulighed for at hilse på den
nye formand Annalise Lyngkilde, som har overtaget
efter Jens Erik den 9. maj 2016.
Der var også mange ønsker til hende om held og
lykke for fremtiden i Søbo.
Efter nogle timer sluttede receptionen og alle kunne
tage ud og nyde det pragtfulde vejr.
Foto og tekst: Erling Jürgensen.
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