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

E-mail: info@soebo.dk

Åbningstider på kontoret:
Mandag

9.00 – 14.00

Tirsdag

9.00 – 14.00

Onsdag

9.00 – 14.00

Torsdag

9.00 – 14.00 og 15.00 – 17.00

Fredag

9.00 – 12.00

Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem,
melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside:

www.soebo.dk
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Annalise Lyngkilde

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

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Hanne Petz

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Bestyrelsesmedlem:

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

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

Kløvermarken 33
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 37 93 35

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jørgensen

Birger Persson

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Det forløbne år har budt på mange opgaver herunder
tilpasning af vores vedtægter til de nye normalvedtægter
samt til rettelse af vores forretningsorden samt diverse
målsætninger.
Desuden er der blevet arbejdet meget med
forberedelsen af den kommende lokalplan for vores
grunde på Bülowsvej.
Høringsperioden er nu afsluttet og har dannet grundlag
for megen omtale og debat.
Dog har det ikke kun været negativ respons vi har fået.
Antallet af nye opnoterede har været stærkt stigende og
begrundelsen har lydt fra mange, at det er de nye boliger
på Bülowsvej som trækker.
Derfor er lanceringen af den nye hjemmeside til fælles
opnotering, som vi har sammen med NAB og GAB,
kommet på det helt rigtige tidspunkt.
Hjemmesiden har fået et løft og er blevet mere
tidssvarende.
Afgørelsen forelægger desværre ikke endnu men
bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde med at sikre en
vedtagelse af en lokalplan for begge grunde via møder
med beslutningstagerne.
Der forelægger allerede i dag en eksisterende lokalplan for AKK grunden, som vi kan vælge at bygge
efter.
Vi skal derfor nok få bygget på Bülowsvej!
Men der er stadig lidt tid inden de årlige afdelingsmøder står for døren.
I forlængelse af formandsmødet og kurset for afdelingsbestyrelserne i Mommark er der blevet
udarbejdet en skabelon til brug for referater i forbindelse med afdelingsmøderne samt et dokument til
inspiration/hjælp til udarbejdelse af en beretning.
Begge dokumenter skal ses som et værktøj man kan vælge at gøre brug af og vil være tilgængelige på
hjemmesiden.

Sommeren er kommet og jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak til
personalet, organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og samtidig ønske jer
alle en rigtig god sommer.

Annalise Lyngkilde
Formand
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Medarbejdere i Boligforeningen SØBO

Forretningsfører
Hans Peter Hollænder
hph@soebo.dk

Ekspedition -Udlejning

Økonomi – Bogholderi – Husleje - Forbrugsregnskaber

Sekretariatsleder

Regnskab – Budget

Bogholderi – Husleje

Nina Frederiksen

Jette Pørksen Kristensen

Anita Conrad Jensen

nif@soebo.dk

jpk@soebo.dk

Inspektørafdelingen

Inspektør

Jesper Baun
Schmidt

ac@soebo.dk

Regnskab – Budget

Elke Petersen

ep@soebo.dk

jbs@soebo.dk

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Inspektørassistent

Inspektørassistent

tak@soebo.dk

lab@soebo.dk

Brian Lybæk
Petersen

blp@soebo.dk

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

Tanja
Knudsen

Lene
A. Bergmann

kbg@soebo.dk

Grafisk layout: Poul Erik Mikkelsen
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Oversigt over Boligforeningen SØBO’s
ejendomsfunktionærer findes på side 9.

Forretningsførers indlæg
Vi har netop aflagt det andet
regnskab efter fusionen mellem
Asbo og Søbo. Det er økonomisk
gået godt i 2016 og 2017 tegner
også lys.
Administrativt kører det fint.
Om et års tid skal vi i gang med
udlejning på de ombyggede
kollegier og om et par år på
Bülowsvej. Der er stigende
efterspørgsel efter boliger i
Sønderborg og færre flytninger
p.t.
Vi har sammen med NAB og
GAB fået en ny hjemmeside til
fælles op notering mellem de 3
foreninger www.syddanskbolig.dk
hvor det kun koster 100 kr. årligt
at bevare sin anciennitet.

der bliver bygget, først vil være
klar til indflytning om nogle år.
Det bekræfter os i, at vi har et
godt projekt.

Vore mål står blandt andet på
vor hjemmeside, www.soebo.dk
under ”Om Søbo”.
I
organisationsbestyrelsen
arbejdes
der
løbende
med
opfølgning på de forskellige
områder.
Vi har været en del omtalt i
avisartikler i Jydske Vestkysten,
især om vore fremtidsplaner på
Bülowsvej.
Desværre
har
tonen
fra
modstanderne af vort projekt ikke
altid været lige god, og der er
nogen der er gået meget langt i
modstanden og brugt ufine
metoder.
Vi har ikke mistet modet, da vi
jo heldigvis har fået mange
henvendelser fra interesserede,
der ønsker at bo i byggeriet, selv
om det rent praktisk uanset, hvad

Sønderborg Kommune har i
2017 startet et arbejde op med en
by strategi for Augustenborg.
Den 9. januar 2017 var der
borgermøde
i
Kultursalen
i
Augustenborg hallerne, og der var
så stuvende fuldt, at der kun lige
og lige var ståpladser til alle.
I uge 4 blev Hofgårdens
gildesal stillet til rådighed som by
kontor for kommunens planlæggere, der inviterede borgere til at
komme med idéer, og som havde
mange arrangementer i løbet af
ugen.
Den 9. maj var på ny
borgermøde.
Her var der lige siddepladser til
alle, men igen godt besøgt.
På dette møde blev de
forskellige overskrifter for det
forsatte arbejde præsenteret.

I 2016 kan jeg pege på 2
væsentlige projekter, der er
gennemført:
Etablering af terrasser og
altaner i afd. 26 Frederikparken
og nye vinduer, solceller og
energioptimering i afdeling 11 Borgmester Andersens Vej.
Begge steder med positive
tilbagemeldinger fra beboerne og i
afdeling 26 med den positive
effekt, at folk i højere grad bliver
boende, så det straks har kunnet
mærkes
på
ventelisten
og
fraflytningsprocenten.

Af Hans Peter Hollænder.
Der er meget godt at arbejde
med og arbejdet støttes af rigtigt
mange
frivillige
fra
byens
foreningsliv.
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.
Det er lykkedes for vor
udlejningsfunktion at få 744 nye
op noteringer i 2016.
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.

Ferielukning !
Administrationen i Sønderborg
holder sommerferie fra
mandag den 17. juli til og med
fredag den 28. juli 2017.

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

Forsikringsforhold.
Det er vigtigt, at du
selv sørger for at
tegne
en
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.

Er du klar over, at du nu kan følge dit daglige forbrug af el og
varme på forsyningsselskabernes hjemmesider.
Sønderborg Fjernvarme finder du på:
http://www.sonderborg-fjernvarme.dk/
”Mine sider”, hvor du kan følge dit forbrug, har fået nyt design. Det nye design er mere brugervenligt, så du
nemt og hurtigt får overblik over dit varmeforbrug og kan følge det i forhold til det forventede forbrug. De
daglige måleraflæsninger kan downloades til regneark, hvis du vil arbejde videre med dine data. Under fanen
””mine dokumenter” kan du finde styringstabel og varmeregnskaber.
Første gang du logger på, skal du fortsat anvende forbrugernummer og webkode som fremgår af dit
varmeregnskab og dine rateopkrævninger, men herefter har du, under fanen ”mine oplysninger”, nu mulighed at
indtaste kontaktoplysninger og oprette dit eget login med mail adresse og password.
Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 73435000 eller på post@sfjv.dk.

SE – Sydenergi - finder du på:
https://www.se.dk/minside/login

Ny bruger?
Hvis du ikke er oprettet som bruger på Min Side
endnu, skal du oprette dig med dit kundenummer og
din pinkode - det finder du på din regning eller
ordrebekræftelse.
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Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Thorvald Lorenzen
40 87 53 45

Morten Pedersen
40 87 53 40

Susan Burmeister
40 87 53 35

Claus Thomsen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

Henning Haakensen
40 15 34 58

Christian Nielsen
20 15 56 18

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

Ejendomsfunktionærer
ORIENTERER

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

Ejendomsfunktionær:

Arbejdsområde:

Kontor:

Telefon:

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 og 11

Friheds Allé 39

40 87 53 41

Thorvald Lorenzen

Afdeling 1 – 12 - 19

Friheds Allé 39

40 87 53 45

Morten Pedersen

Afdeling 20 - 21 - 25

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 20 – 21 – 25 og 26

Gartnerarbejde

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 6 - 9 – 26 – 29 og 102

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 - 16 – 28 og 32

Vesterkobbel 36

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afd. i Augustenborg/Ketting/Fynshav

Hertugtorvet 14

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Hørup og Sydals

Kløverholm 29

20 15 56 18

Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
Falck på telefon 87 43 32 64
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Årsberetning 2016

Borgmester Andersens Vej - energirenovering - 2016 - nye vinduer, solceller, LED lys, nye varmeveksler

Landspolitisk.

Lokalpolitisk.

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.

På det lokalpolitiske plan har Kontaktudvalget for
boligorganisationerne i kommunen haft det årlige
dialogmøde med borgmesteren, kommunaldirektøren
og tilsynet i Sønderborg kommune i oktober 2016.

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.
Landspolitisk er der også efter megen debat sket en
nedsættelse
af
satserne
for
visse
overførselsindkomster og integrationsydelser. Det er
begrænset, hvad dette har haft af betydning for vor
forening.
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Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune har
i januar 2017 holdt særskilt dialogmøde om vore
regnskaber og indberetning for 2014 og 2015. Mødet
foregik i en god atmosfære med fokus på de store
linjer, sans for detaljen og en praktisk tilgang til
sagerne. Referat af mødet kan ses på kommunens
hjemmeside.
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.

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2016 fortsat…
Lokalpolitisk.
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 ca. 1,8
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 er flyttet til
Ragebøl.
Overtagelse var i september 2016 og købesummen
var 6 mio. kr. og der forventes en udgift til
nedrivning, lokalplansudarbejdelse, ejendomsskat
mv. på et par millioner i 2017.
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.
Lokalplanen for Bülowsvej er p.t. i høring. Der er
udarbejdet 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 skal gerne være klar til godkendelse i
Byrådet sommer 2017.
Administrationen har allerede fået henvendelser
omkring boligerne.
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 udarbejdet tegninger og foretaget
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 var vigtigt for
kommunen og KK, at Søbo kom med denne
tilkendegivelse allerede nu.

Samarbejdet med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune.

Samarbejdet med vore kolleger har også i 2016
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 opnotering, 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 dækker byens varmebehov
med flis og varme fra det geotermiske system,
affaldsforbrænding, solvarme og i sidste ende med
naturgas, som dog udfases mere og mere.
Sønderborg Fjernvarme har afholdt generalforsamling for regnskabsåret 2016 den 20. april
2017.
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. Alle vore
boliger i Høruphav er 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.
Mulighederne
for
en
fusion
mellem
fjernvarmeselskaberne i Sønderborg, Augustenborg
og Gråsten er ved at blive undersøgt.
Augustenborg
Fjernvarme
har
afholdt
generalforsamling for året 2016 i august 2016 i
Augustenborg Hallerne.
Generelt vedr. fjernvarme: Fjernvarmen er den
billigste og mest miljørigtige opvarmningsform for
alle vore boliger.
Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan for
kommunen, der vil fremme udbredelsen af
fjernvarme og varmepumper, hvor fjernvarme ikke er
muligt.
Ligesom tidligere år vil vi opfordre vore beboere til at
møde op til generalforsamlingerne i Sønderborg og
Augustenborg Fjernvarme.

13

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2016 fortsat…
SE - tidligere Syd Energi.

1 sag om flytteregnskab.
afgjort til foreningens fordel.

SE leverer ikke kun strøm, men også fiberbredbånd
med internet, telefoni og TV gennem datterselskabet
Stofa.

1 klage over emhætte. Foreningen
skulle montere en plexiglasplade over
el-pærer.

SE er et forbrugerejet andelsselskab, der ejes af
kunderne og hermed af alle, der har en selvstændig
måler.
Selskabets
øverste
myndighed
er
repræsentantskabet som vælges blandt forbrugerne.
Søbo er repræsenteret i repræsentantskabet for SE
ved Poul Erik Jørgensen fra afd. 1, Søndre Landevej.

SØBONYT.
Bladet udkommer i juni og i december. Vor
bestyrelse har valgt fortsat at udgive et beboerblad
og samtidig styrke hjemmesiden.
I 2016 er beboerne bl.a. blevet orienteret nærmere
om følgende:

Stofa har for 2 år vundet udbuddet for til DOA –
Den Overordnede Antenneforening - om stadig at
levere 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








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.
For at holde priserne er det vigtigt at alle sorterer
deres affald korrekt. Flere afdelinger er begyndt at
sortere farligt affald særskilt fra i særlige beholdere.
Priserne på vand er høje og vi kan derfor kun
opfordre alle, også der hvor huslejen er inkl. vand, til
at spare mest muligt herpå.
Det er muligt at låne en sparekuffert i
inspektørafdelingen med vandbesparende brusehoveder m.v. og el-sparepærer.

Beboerklagenævnet/Boligretten.
Sønderborg områdets beboerklagenævn har i 2016
truffet afgørelser i en række sager hvor vor forening
var involveret i:
2 sager omhandlede husorden - støj.
Begge lejemål blev gjort betingede.
4
sager
om
indsigelse
mod
forbrugsregnskab. 3 til foreningens
fordel. I en sag skulle lejeren have
refunderet en del af udgiften.
1
sag
om
vinduesudskiftning,
foreningens fordel.
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Formanden har ordet
Forretningsførers indlæg
En æra er forbi og en ny tid begynder
Køb af Akk Industris bygninger på Bülowsvej
Vi glæder os til københavnerne
Det årlige fælles kursus for NAB og SØBO for
medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelsen
Den årlige studietur fælles med NAB
Dirigentkursus
Domea Landskonference
Årsberetning 2015
Over/underskud i afdelingerne
Ordinært repræsentantskabsmøde
Ordinære afdelingsmøder i august og
september
Energirenovering i afdeling 11 – flere artikler
Elevator Louisegade
Altaner i afdeling 26 – flere artikler
Julefest i Kavsløkke og nye bænke i
Augustenborg
Fælleshus i Kavsløkke
Udlejning af gæsteværelser
Afskeds og velkommen reception
Personalenyt – Falck - Forsikring
Ejendomsfunktionærer
DOA radio og TV programmer
Bülowsvejsprojektet
P-plads i afd. 3
Grundtvigs Allé ny lejlighed
Legeplads på Borgmester Andersens Vej
Boligmesse i Augustenborg
Kredsweekendkonference
Den årlige rundgang i afdelingerne
Efterårets mange afdelingsmøder er afholdt
Huslejer 2017 oversigt
Formandsmøde
Infomøde for nyvalgte
Besigtigelsestur med Kuben
Erfa møde NAB og Søbo
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
DOA repræsentantskabsmøde
Julestemning

Boligforeningen SØBO – årsberetning 2016 fortsat…
Og meget andet, især praktiske oplysninger – gem
derfor bladet indtil det nye er kommet.
Bladet husstandsomdeles til alle lejere og kan også
ses på hjemmesiden.
www.soebo.dk
I 2010 blev der brugt penge fra dispositionsfonden
til en ny hjemmeside.
I 2011 kom siden mere og mere i brug, og bl.a. har
administrationen forsøgt at være mere opmærksom
på nyhedssiden.
I 2011 påbegyndtes arbejdet med at lægge
plantegninger af alle lejligheder i Sønderborg på
nettet og arbejdet blev færdiggjort i 2012.
Afdelingernes energimærkning er ligeledes lagt på
hjemmesiden.
Hjemmesiden vurderes at være et godt redskab til
at formidle relevant information og til at tiltrække
evt. nye beboere.
I 2014 blev siden så tilgængelig som mulig via
smartphones, som i stadig stigende grad bruges om
indgang til siden.
Bidrag og forslag til hjemmesiden modtages gerne.

Boligforeningen SØBO.
Hovedforeningen.
Boligforeningens driftsregnskab blev afsluttet med
et overskud på 114 t. kr. Overskuddet lægges på
arbejdskapitalen, som er vore frie midler.
Regnskabet bliver gennemgået på repræsentantskabsmødet og kan ses her i bladet på side 19.

Opnotering/Medlemskab.
Der har siden 2010 ikke været obligatorisk
medlemskab af boligforeningen.
Der henstår med udgangen af 2016 i alt kr.
1.573.475 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 2016.
Det gav mange nye opnoterede.
Den fælles opnotering med NAB og GAB har ens
gebyrer.

Der opkræves årligt gebyr på kr. 100 for bevarelse
af anciennitet og ventelistegebyr på 200 kr.
opkræves en gang årligt hos de boligsøgende.
Marts 2017 har fælles opnotering introduceret den
nye hjemmeside www.syddanskbolig.dk.

Afdelingernes driftsresultat.
16 afdelinger havde underskud på driften
Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 2 t.kr.
til 132 t. kr. med et samlet underskud på 648 t.kr.
21 afdelinger havde overskud på driften.
Overskuddene varierer fra 1 t.kr. til 572 t.kr. med
et samlet overskud på 1.757 t.kr.
Der henvises til side 20-21, hvor oversigt er.
Konsolideringen har været negativ i nogle 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
betragtes som velkonsoliderede.

afdelinger

dog

Vedligeholdelses/moderniseringsarbejder udført i 2016.
Der er udført mange arbejder, her kan bl.a. nævnes:
Afdeling 2: Ombygning af tidligere kombineret bolig/
erhvervslejemål til 2 boliger
Afdeling 11: Energirenovering, nye varmeveksler, nye
vinduer og solceller, LED lys
Afdeling 16: Nye veluxvinduer, nye emhætter og
komfurer, beskæring plantebælter og algeafrensning
tage
Afdeling 26: Opsætning af altaner og etablering af
terrasser
Afdeling 102: Udskiftning kældervinduer og ekstra
indækning og reparation af elevator
Afdeling
107:
Udskiftning
gummifuger,
nye
postkasser og asfaltbelægning
Afdeling 124: Nye markiser på syd- og vestgavle
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Flytninger.
Det samlede antal af flytninger i 2016 var 215 mod
240 i 2015.
Tallene i 2015 og 2016 kan ikke helt sammenlignes
med tidligere år, da afdelingerne i Sydals og
Augustenborg er kommet til 1. januar 2015.

Afd. nr.

Adresse

En samlet fraflytningsprocent på ca. 13 % dækker
over store forskelle afdelingerne i mellem lige fra
ingen fraflytninger i enkelte rækkehusafdelinger i
Sønderborg til op til fraflytningsprocenter på 25 % i
enkelte etageboligafdelinger.
Nedenfor en opgørelse over antallet af flytninger i
afdelingerne for årene 2012 – 2016.

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

10

3

9

4

10

1

Søndre Landevej

2

Søndre Landevej

3

2

0

4

4

3

Friheds Allé

15

15

12

15

11

6

Helgolandsgade, Arnkilgade

1

1

4

6

5

8

Tandsbjerg, Ørstedsgade

0

3

1

2

0

9

Ringgade

13

8

8

8

8

10

Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Alle

13

11

15

14

11

11

Borgmester Andersens Vej

12

17

6

15

6

12

Grundtvigs Alle

18

12

14

7

12

14

Skovkrogen

3

1

1

1

1

15

Hjortevej, Stationsvej

3

4

1

3

5

16

Vesterkobbel

8

3

6

5

8

19

Kirkegade, Sankt Jørgens Bjerg

3

1

1

3

3

20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade

7

6

14

13

14

21

Udsigten

15

12

20

7

8

23

Lavbrinkevej

4

1

1

8

0

25

Frederikparken

10

2

3

6

3

26

Frederikparken

13

18

19

16

11

28

Vøl-Bo

5

4

4

3

6

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

12

5

7

9

4

32

Damgade

2

5

6

6

3

102

Louisegade

10

14

106

Kløvermarken

4

4

107

Tjørnebakken

0

3

108

Kavsløkke

5

4

109

Æblehegnet

3

1

110

Højbo, Bakkebo

4

4

114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

13

5

119

Tinggården

8

8

122

Kløverholm, Kløverlykke

7

4

124

Askerøj

4

3

125

Louisegade

0

0

128

Svinget, Ærøvej

2

6

130

Fredsskovvej, Ringridervænget

5

2

131

Kløverlykke

5

1

151

Enghaven, Hertugtorvet, Hofgården m.fl.

15

23

240

215

I alt

16

170

134

152
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Udlejningssituationen.
I Sønderborg kommune var der med udgangen af
året 2016 273, svarende til 2,84 % ledige boliger
mod 234 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.
Den forventede øgede efterspørgsel efter boliger til
flygtninge har vi dog ikke mærket det store til.
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
som
rækkehuse
samt
tæt/lav
bebyggelserne end til etagebebyggelserne.
Vort nye etagebyggeri på Damgade har dog også
stor søgning.
Endvidere varierer efterspørgslen og ventelisterne
også i de enkelte afdelinger som er opført som såvel
rækkehuse etagebebyggelser.
I årets løb har der været enkelte 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.
Der er tildelt 42 boliger (32 i 2015) udenom
ventelisten
- heraf har kommunen fået tildelt 3 boliger (1)
- brandmænd 3 boliger (0)
- pendlerordningen har fået tildelt 11 boliger (5)
- 21 (26) boliger er udlejet ”over bordet” ved
henvendelse i administrationen.
2 (0) har byttet bolig.
Boliger ryger først ”over bordet”, når ventelisterne
har været igennem.
Talene fra 2015 er i parentes.
Boliger, der er lejet ud over bordet er fra
Augustenborg, Ketting, Fynshav, Lysabild og
Tandslet.
Boliger i Sønderborg og Høruphav er alle udlejet ud
fra ventelisten.

Medlemstilgang/nye opnoterede 2010-2016.
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antal

346

478

494

468

498

655

744

Det går godt med at få nye opnoterede til
foreningen, men mange gør det alene som en slags
”forsikring”, hvilket gavner foreningens indtægter via
det årlige gebyr på 100 kr.

Dispositionsfonden.
Der har i 2016 været følgende uddelinger fra
dispositionsfonden på i alt kr. 2.233.071 der fordeles
således:
Kr. 353.592 til uerholdelige fraflyttere i 6 afdelinger
Kr. 425.594 til konstaterede lejetab i 23 afdelinger

Kr. 250.000 til ombygning fra erhverv til bolig i
afdeling 2
Kr.

13.650 til tilbagebetaling kapitalindskud til
mindrebemidlede til kommunen i
afdeling 10

Kr. 1.000.000 til etablering af altaner/terrasser i
afdeling 26
Kr.

40.000 til fælleshus afdeling 122

Kr.

55.195 til ombygning fra ældrebolig i
afdeling 151

Kr.

95.040 til energimærkning i afdelinger på
Sydals og i Augustenborg.
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Tilskud til I-syn (elektronisk syn af boliger i
Sønderborg) på 1,3 mio.kr. fra dispositionsfonden i
2015 har giver besparelser på fraflytterregningerne
på ca. 15 % til glæde for afdelingerne og fraflyttere.
Dispositionsfonden udgør kr. 10.470 (i 2015:9.009)
pr. lejemåls enhed.
Den lovpligtige minimumshenlæggelse er på kr.
5.572.
Dispositionsfonden kan således siges at have været
”på arbejde” og investeret i fremtiden med de
forbrugte og disponerede midler i 2016.
Beløbet pr. lejemål overstiger stadig den lovpligtige
minimumshenlæggelse og dispositionsfonden er
vokset i 2016.
Organisationsbestyrelsen
anbefalede
repræsentantskabet
besluttede
i
2012,
afdelingerne ikke mere skulle indbetale
dispositionsfonden fra 2013.

og
at
til

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

Bülowsvej, lokalplan og nybyggeri
Nedrivning af Akk Industris bygninger forventes
færdiggjort senest 1. maj 2017.
Lokalplanen håber vi på, bliver godkendt sommer
2017.
Der har allerede været mange forespørgsler til
kontoret på boligerne.
Der forventes at kunne bygges ca. 72 attraktive
etageboliger med elevator, altaner, en del med
udsigt over Alssund og efter de nyeste standarder
indenfor energioptimering, samt 8 rækkehuse.
Der er kort afstand til universitetet, byen, Dybbøl
Skole, Skansen og tilkørsel til motorvejen.
Indtil udgangen af 2016 er der investeret 8,8 mio.
kr. i projektet.
Der vil blive søgt om grundkapital, når lokalplanen
er godkendt og når byggeudvalget under
organisationsbestyrelsen
sammen
med
bygherrerådgiver har projektet klar.

Organisationsbestyrelsens sammensætning.
Ved udgangen af 2016 var følgende personer indvalgt i organisationsbestyrelsen:
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlemmer

Annalise Lyngkilde
Hanne Petz
Poul Erik Jørgensen
Erling Jürgensen
Chr. Møller
Charlotte Sørensen
Anne Catrine Sørensen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herligt syn i Frederikparken.
For at festligholde påsken igen i år havde vi
hængt en fin påskehare op i vores stuevindue
Overraskelsen var derfor stor – da vi hen
under aften fik besøg af de ”ægte” påskeharer.
Til historien hører dog, at vi efterfølgende
næsten hver eneste aften har besøg af en eller
flere harer i vores skønne grønne område.
Tekst og foto: Poul Erik Mikkelsen.
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RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
2015
regnskab
8.216
507

2016
budget
7.108
390

2016
regnskab
6.954
549

2017
budget
6.952
550

741
277
9.741

740
0
8.238

771
276
8.550

740
0
8.242

82
259
5.428
1.458
558
0
187
7.972

82
267
5.671
1.643
415
0
160
8.238

83
324
6.071
1.456
447
0
160
8.541

83
267
5.685
1.623
424
0
160
8.242

Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

-491
191
1.469
0
1.956
-1.956

0
0
0
0
1.382
-1.382

1
106
114
0
2.113
-2.113

0
0
0
0
461
- 461

Årets resultat

1.469

0

114

0

31/12-2015
1.183
5
8.550
57
9.795

31/12-2016
1.183
5
9.748
57
10.994

10.661
2.606
955
85.467
13.291
112.980
122.775

21.037
2.541
576
81.936
6.693
112.783
123.777

1.575
15.663
4.738
21.976
0

1.573
18.214
4.754
24.541
0

95.951
4.848
100.799
122.775

97.325
1.911
99.236
123.777

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

Resultat før renter:

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

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

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

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

Ovennævnte tal i tusinde kr. – regnskab med noter og specifikationer kan ses på kontoret.
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Overskud / underskud i afdelinger 2016
Afd.

20

Adresse

Overskud i kr.

1

Sdr. Landevej 41 - 57

2

Sdr. Landevej 44 - 106

3

Friheds Allé 13-43

6

Helgolandsgade 12-14 og Arnkilgade 1

8

Ørstedsgade 75-131 og Tandsbjerg 2-8

9

Ringgade 240-270

10

Orla Lehmannsvej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5

11

Borgmester Andersens Vej 1-39

12

Grundtvigs Allé 7-29

27.650

14

Skovkrogen 1-20

10.550

15

Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F

25.181

16

Vesterkobbel 1-56

19

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

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade

21

Udsigten 2, 4, 6 og Bosagergården 13

23

Lavbrinkevej 11-45

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

88.652

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

48.492

27

Servicearealer Vøl-Bo gade 11

28

Vøl-Bogade 11

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

32

Damgade 34,36,38,40,42

Underskud i kr.
71.566
99.615

21.726
1.534
31.674
209.880
84.093
131.683

17.149
1.105
145.602
57.411
104.615

883
79.316
46.336
42.145

Overskud / underskud i afdelinger 2016
Afd.

Adresse

102

Louisegade 2-32

106

Kløvermarken 1-63

107

Tjørnebakken 1-22

44.827

108

Kavsløkke 1-99

11.505

109

Æblehegnet 1-23 og 2-72

110

Bakkebo 1-12 og Højbo 1-20

44.213

114

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

28.402

119

Tinggården 1-19

59.089

122

Kløverholm

71.772

124

Askerøj

34.979

125

Louisegade, bofællesskab

20.624

128

Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33

130

Fredskovvej og Ringridervænget

131

Kløverlykke 8-54

151

Byhusene

Overskud i kr.

Underskud i kr.

0
6.294

25.356

4.063
106.817
26.144
571.982

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
den 15. maj 2017 kl. 18.30 i Augustenborg Hallen
Tilstede: 50 medlemmer af repræsentantskabets i
alt 90 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter
Hollænder, Jesper Baun Schmidt og Nina
Frederiksen, Lene Bergmann, Jette Pørksen
Kristensen.
Repræsentantskabsmødet blev indledt med en
middag kl. 17.30. Mødet startede kl. 18.30 og foregik
i Kultursalen.
Formand Annalise Lyngkilde bød velkommen og
præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for
repræsentantskabet.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.

2.

Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
Formand Annalise Lyngkilde orienterede
om følgende opgaver fra den forløbne
periode:
Vedtægtsændringer,
tilretning
af
forretningsorden og diverse målsætninger, lokalplanforslaget vedrørende
byggeprojekt på Bülowsvej, mange nye
opnoteringer på baggrund af det
kommende byggeri, møde med flere
politiske partier om byggeriet.
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I forlængelse af formandsmødet og kurset
på Mommark udarbejdet skabelon til
referat og beretning.
Begge skabeloner skal ses som et værktøj
afdelingsbestyrelserne kan vælge at bruge i
forbindelse med afdelingsmøderne.
Skabelonerne udsendes med referat fra
nærværende møde og vil også kunne
findes på soebo.dk.
Årets regnskab udviser et overskud i
hovedforeningen på kr. 114.000.
Samlet set har de fleste afdelinger haft
overskud. Så alt i alt har foreningen en
sund økonomi.
Afslutningsvis
takkede
formanden
personalet, bestyrelsen for deres indsats i
forløbne år.
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Jørgensen og
Christian Møller der har valgt at stoppe
arbejdet i bestyrelsen, modtog en særlig
tak.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
fortalte bl.a. om et godt økonomisk år i
2016.
Det forventes endvidere, at 2018 også
tegner lyst således, at administrationsbidraget pr. bolig på kr. 4.000 forbliver
uændret.
Arbejdet i administrationen kører fint.
Om et års tid vil arbejdet med at udleje de
ombyggede kollegier begynde. Udlejningen
af boligerne på Bülowsvej starter dog først
senere.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
fortsat ….
Sammen med Gråsten- og Nordborg
Andelsboligforeningen har vi etableret en
ny
fælles
boligsøgningsportal
”Sydddanskbolig.dk”.
Foreningen har haft en del omtale i
medierne
om
byggeprojektet
på
Bülowsvej.
Desværre har tonen fra modstanderne af
vort projekt ikke altid været lige positiv,
men da vi har modtaget mange
henvendelser fra interesserede, der
ønsker at bo i byggeriet, har vi bestemt
ikke mistet modet.
Af projekter der er gennemført i løbet af
2016 kan bl.a. nævnes etablering af
altaner og terrasser i afd. 26 –
Frederikparken
samt
nye
vinduer,
solcelleanlæg og energioptimering i afd.
11 – Borgmester Andersens Vej.
De forbedrede forhold i Frederikparken
har medført mange nye boligsøgende på
ventelisten dertil.
Sønderborg kommune har i januar 2017
startet et arbejde op med en by-strategi
for Augustenborg.
Kommunen har haft bykontor på
Hofgården i uge 4.
Den 9. maj blev der atter afholdt et
borgermøde i Augustenborg Hallen.
Vi håber, at kommunens plan vil fremme
bosætningen i området, hvilket kan ske
ved at fremme byens kulturliv og
foreningernes liv, der støttes af mange
frivillige.
På baggrund af omtalen for det
kommende byggeri på Bülowsvej og
ombygningen
af
kollegierne
har
foreningen modtaget rekord mange nye
opnoteringer i løbet af 2016.
Det blev til 744 nye opnoteringer, hvilket
er en del flere end tidligere år.
1.

Godkendelse af årsregnskabet 2016
for organisationen og afdelingerne
med tilhørende revisionspåtegning
samt forelæggelse af budget for
2017.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
fremlagde regnskab og budget og
besvarede
spørgsmål
følgende
spørgsmål:
Afd. 10 – Jens Peder Nørgaard – er
størrelsen
på
henlæggelserne
tilstrækkelig – ja.
Afd. 8 – Jørgen Schmidt – lej
tomgangsboliger ud til turister – det er
ikke lovligt.

Afd. 23 – Flemming Christoffersen –
husnumre for del af Lavbrinkevej
mangler- vil blive rettet til næste år.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
2.

Byggeprojektet på Bülowsvej Orientering v/Hans Peter Hollænder.
Begge lokalplaner blev fremlagt for
repræsentantskabet.
Eksisterende plan med boligbyggeri på 24 etager og revideret lokalplan med
boliger på 5-6 etager på den 1,6 hektar
store grund.
Vi er gået i dialog med teknisk udvalg og
stadsarkitekten omkring det videre forløb.
Vi forventer, at sagen bliver behandlet på
et møde i teknisk udvalg den 13. juni og
efterfølgende på byrådsmødet sidst i juni.
Informationsmøde for grundejerne i
nærområdet er afholdt i februar måned.
Hans
Peter
Hollænder
følgende
spørgsmål
fra
tanterne:

besvarede
repræsen-

Afd. 151 – Anna Hynding – mener den
oprindelige lokalplan er bedst, og tager
mest hensyn til naturen.
Afd. 11 – Allan Hansen – hvad er status,
og har Søbo været i dialog med
formanden for teknisk udvalg – HPH
svarede at et notat der vedrører
Bülowsvejprojektet er blevet forelagt flere
politikere.
Afd. 6 – Anne Grethe Jensen – facaderne
bør være hvide i stedet for mursten, bør
vi ikke overveje at bygge et oldekolle –
HPH svarede, at denne boform ikke er
tænkt ind i dette projekt, hvor
målgruppen er familier med børn og
seniorer der flytter fra hus til lejlighed.
Afd. 14 – Nils Højsager-Jessen – har vi
ikke et problem med den manglende
lokalplan for grunden, hvor Sønderborg
Fornikling har været – HPH svarede, at
der ikke findes en lokalplan for dette
areal.
Det samlede byggeprojekt vil blive udført
i flere etaper.
Lokalplanen for den resterende grund vil
formentlig komme på plads senere og
kan indgå i den kommende forhandling
med kommunen, hvis det bliver den
eksisterende lokalplan der bygges efter.
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Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
fortsat ….
Afd. 107 – Marian Jakobsen – holder
tidsplanen?
HPH svarede, at han forventer en
afgørelse på byrådsmødet sidst i juni,
men vi kan også risikere at sagen bliver
udsat.

3.

Hanne Petz – blev genvalgt
Anne Cathrine Sørensen fra afdeling 151
ønsker at genopstille - Conny Hauge fra
afdeling 2 blev foreslået.
Valg af bestyrelsesmedlemmet blev sendt
til afstemning med følgende resultat:
Anne Cathrine Sørensen 28 stemmer
Conny Hauge 19 stemmer
3 blanke stemmesedler.
Anne Cathrine Sørensen blev således
genvalgt.

Grundkøbet har været godkendt af
kommunen, men det er byrådet, der skal
tage den endelige beslutning, når
spørgsmålet om lokalplanen er løst.
1.

Overtagelse
af
kollegierne
–
Orientering v/Hans Peter Hollænder.
Status, vi har købt et mindre grundstykke
på 2000 m2 der skal anvendes til haver
og terrasser foran de eksisterende
bygninger.
Vi forventer, at tidsplanen holder. Alt
afhænger dog af færdiggørelse af det nye
kollegiebyggeri på havnen.
Zeni Arkitekterne fra Aabenraa er valgt
som teknisk rådgiver.
Opstartsmøde
afholdt
i
uge
19.
Skitseprojekt
kan
fremvises
ved
henvendelse til Hans Peter Hollænder.

2.
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Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for
en 2-årig periode:

Jens P. Nørgaard fra afdeling 10 blev
valgt som bestyrelsesmedlem.
Birger Person fra afdeling 106 blev valgt
som bestyrelsesmedlem.
4.

Valg af 1. og 2. suppleant for en 1årig periode.
Ole Strøm, afdeling 29 og Conny Hauge
afdeling 2 blev foreslået.
Dirigenten anmodede repræsentanterne
om at stemme.
Resultat af valget blev 25 stemmer til
Conny Hauge og 23 stemmer til Ole
Strøm. Conny Hauge blev således valgt
som 1. suppleant.
Bent Carlsen, afdeling 26 blev valgt som
2. suppleant.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
fortsat ….
Poul Erik Jørgensen og Christian Møller
takkede bestyrelsen, repræsentantskabet
og medarbejderne for et godt samarbejde
i henholdsvis 15 og 5 år.
1.

Evaluering
af
kursus
for
afdelingsbestyrelser den 28. januar.

2.

Tidsplan
for
afvikling
af
afdelingsmøderne i 2017.
Hans Peter Hollænder orienterede om de
kommende møder.
Tidsplan
udsendes
sammen
med
nærværende referat.
Ændring af mødetidspunkter kan ske til
administrationen i løbet af de næste 14
dage.

Kursusudvalget v/ Hanne Petz anmodede
repræsentantskabet om at bidrage med
ideer til nye tiltag i forbindelse med
3. Valg af revisor.
afvikling af kurset.
Skal Søbo fortsætte med disse kurser
Organisationsbestyrelsen
anbefaler
sammen med NAB?
firmaet PWC.
Skal suppleanterne inviteres med?
Repræsentantskabet valgte PWC.
Skal det stadig være et heldags kursus?
Afd. 8 Jørgen Schmidt – gode kurser,
4. Eventuelt.
bustur rundt i boligafdelingerne eller tage
Spørgsmål fra Nils Højsager-Jessen
ud at se på spændende byggeri.
afdeling 14 – hvordan forholder Søbo sig
Afd. 107 – Marian Jakobsen - godt
til regeringens nye boligpakke vedrørende
indhold, men man bør reducerer
blandt andet ejendomsskatter.
kursustiden.
Hans Peter Hollænder svarede, at han
Afd. 6 – Anne Grethe Jensen – mener
ikke har kendskab til detaljer i aftalen
ikke bustur rundt i afdelingerne kan
omkring ejendomsskatterne.
erstatte kurset.
Såfremt grundskylden kan fortsætte med
Kursusudvalget
tænker
at
emnet
at stige, vil det medføre lejeforhøjelser.
Regnskab & Budget kunne være en
Søbo
har
ikke
modtaget
nogen
mulighed til næste kursus
information fra BL endnu.
Repræsentantskabet vil gerne fortsætte
Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for
med at afholde kurset på Mommark
et godt og konstruktivt møde der sluttede kl. 20.45.
Handelsskole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAK FOR 15 SPÆNDENDE ÅR I ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Denne aften er speciel for mig.
Min dåbsattest siger, jeg er blevet 77 år, og
helbredet er i den senere tid gået noget ned ad
bakke.
Derfor slutter jeg nu, og kan se tilbage på mange
dejlige opgaver i organisationsbestyrelsen.
Jeg
var
en
kort
overgang
med
i
afdelingsbestyrelsen i min afdeling 1.
For 15 år siden stoppede H. C. Elholm, og det var
hans
plads
i
organisationsbestyrelsen,
jeg
efterfølgende overtog.
Ret hurtigt kom jeg med i mange udvalg.
I nogle år arrangerede jeg det årlige kursus mellem
SØBO og NAB og ASBO sammen med Verner fra
NAB.
Kom ligeledes med i Bladudvalget, sammen med
daværende ASBO og NAB.
Samarbejdet mellem ASBO og SØBO stoppede, og
dermed også arbejdet med Bladet.
SØBO og NAB fortsatte samarbejdet indtil NAB
alene ønskede at bruge nettet.
I dag er det SØBO alene som står for
Bladudgivelsen.

I nogle år samarbejdede SØBO med DALBO
a.m.b.a., hvor Kirsten Marie Nielsen var mangeårigt
medlem af bestyrelsen.
Da hun udtrådte af bestyrelsen for DALBO, blev jeg
valgt ind i stedet.
Det samarbejde jeg havde med bestyrelsen var
rigtig godt, og jeg tænker med glæde tilbage på
arbejdet i DALBO, indtil SØBO meget udramatisk
valgte at ophøre med samarbejdet.
I mange år har jeg ligeledes været medlem af
byggeudvalget, og det har været og er en
spændende tid.
Min efterfølger i udvalget kan glæde sig til en
uhyre spændende opgave.
Mit medlemskab af repræsentantskabet i Syd
Energi
fortsætter
jeg
med
indtil
næste
repræsentantskabsvalg.
Jeg ønsker alt det bedste for SØBO`s fremtid.
Til
slut
vil
jeg
hermed
gerne
takke
repræsentantskabet for de mange genvalg gennem
tiderne,
organisationsbestyrelsen
for
godt
sammenhold, og ikke mindst administrationen og
ledelsen i øvrigt - Tak.
15. maj 2017
Poul Erik Jørgensen
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Konstituering i Boligforeningen SØBO.
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2017 har
organisationsbestyrelsen konstitueret sig som følger:

Sidste års beslutning anført i kursiv
Næstformand: Hanne Petz
Beslutning: Hanne Petz genvalgt.
Byggeudvalg: Annalise Lyngkilde, Hanne Petz,

Erling Jürgensen og Poul Erik
Jørgensen

Beslutning: Annalise Lyngkilde,
Hanne Petz, Erling Jürgensen og
Jens Peder Nørgaard blev valgt.
Kredsdelegerede i 8. Kreds:

Hele organisationsbestyrelsen og
Hans Peter Hollænder
Beslutning: Genvalg.

Organisationsbestyrelsens beretningsudvalg:

Annalise Lyngkilde og Hans Peter
Hollænder
Beslutning: Genvalg.

Studietursudvalget SØBO og NAB: Hanne Petz
Beslutning: Genvalg.
Kursusudvalget SØBO og NAB: Hanne Petz
Beslutning: Hanne Petz og
Jens Peder Nørgaard valgt.
Bladudvalg SØBO: Anne Cathrine Sørensen, Poul

Erik Jørgensen
Jürgensen

og

Erling

Beslutning: Anne Cathrine
Sørensen, Erling Jürgensen og
Birger Persson blev valgt.
Kontaktudvalg mellem boligorganisationer og
Sønderborg Kommune:

Annalise Lyngkilde og Hans Peter
Hollænder
Beslutning: Genvalg.

Repræsentant i bestyrelsen for Augustenborg
Fjernvarme: Anne Catrine Sørensen.
Beslutning: Genvalg.
Repræsentanter til Domea.
Der kan udpeges 7 repræsentanter.
Organisationsbestyrelsen udpeger selv.
Der er ikke kommet interesse/tilkendegivelser ind fra
afdelingsbestyrelserne.
Beslutning: Som hidtil.
Kontaktpersoner
til
afdelinger
afdelingsbestyrelse:
Følgende er p.t. valgt:
Afdeling 1:
Erling Jürgensen
Afdeling 25: Hanne Petz
Afdeling 102: Anne Cathrine Sørensen
Afdeling 108: Charlotte Sørensen
Afdeling 114: Charlotte Sørensen
Afdeling 119: Anne Cathrine Sørensen
Afdeling 122: Charlotte Sørensen
Afdeling 125: Charlotte Sørensen
Afdeling 131: Charlotte Sørensen
Beslutning: Genvalg.

uden

Bestyrelsesmedlem i Sydals Ældreboliger:

Poul Erik Jørgensen - suppleant Erling Jürgensen.

Beslutning: Erling Jürgensen blev valgt.
Jens Peder Nørgaard blev suppleant.

Derudover kan det oplyses
- at tidligere organisationsbestyrelsesformand Jens
Erik Nielsen er repræsenteret i Sønderborg
Fjernvarmes bestyrelse valgt direkte af lejerne og at
han fortsætter hermed.
- at Poul Erik Jørgensen er valgt ind i Sydenergi’s
repræsentantskab af alle andelshavere opstillet på
Søbos installationer og at han fortsætter til udløb af
valgperioden.
- at forretningsfører Hans Peter Hollænder er valgt
ind i Nykredits repræsentantskab opstillet på Søbos
lån.

Christian Møller stopper i organisationsbestyrelsen.
Da jeg har valgt at stoppe i Søbo’s organisationsbestyrelse vil jeg hermed gerne
sige tak til bestyrelsen og administrationen for et godt samarbejde gennem årene.
Det har været nogle meget spændende år og jeg ønsker den nye bestyrelse alt
godt fremover med mange spændende projekter.
Med venlig hilsen
Christian Møller
Kavsløkke 89
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Lavbrinkevej 27

27 83 87 60

hpetz@jubii.dk

40
27
29
29
21

kdalgaard@stofanet.dk

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

Hjortevej 12
Hertugtorvet 2
Kavsløkke 95
Kløvermarken 33
Grundtvigs Allé 5 II th.

74 43 16 71

27
92
60
37
60

86
51
34
93
86

71
13
02
35
42

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

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Harry Hansen, Sdr. Landevej 68
Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

Telefon

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

74 43 05 60

74 43 05 63
74 43 30 44

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:
Niclas Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.
Christina Dyhr Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.

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

info@soebo.dk

23 44 88 40
30 48 95 38

connyhauge@gmail.com
lisstolberg@gmail.com

nichlas.hummelsberger.gmail.com

60 14 13 58
26 20 76 09

AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:
Anne-Grethe Vestergård Jensen, Arnkilgade1 I tv.
Birthe Carlsen, Helgolandsgade 12 st. tv.
Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 I th.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92
Leo Egholm Johansen, Ørstedsgade 75
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.

Mobil

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

74 42 80 19
74 45 48 27

20 71 23 16
21 66 32 94

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

a-gj2011@mail-onliine.dk
carlsen.birthe@gmail.com
heksenadmil@hotmail.com

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

lej@rsyd.dk

24 26 21 29
22 15 94 50

lonejepsen@hotmail.dk
angelikacjepsen@gmail.com
e_korsumaki@hotmail.com
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING
--------------------------------------------------------------------------------------

Telefon

Mobil

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

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

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

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand / bestyrelse:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
21 60 86 42
Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5 II th.
74 43 42 59
26 16 42 59
Jane Bang Sivertsen, Orla Lehmanns Vej 5 I th.
29 40 78 97

jp.hf@hotmail.com

AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand / bestyrelse:
Jørgen Brodersen, B. Andersens Vej 27 st.th.
74 42 95 68
Allan Hansen, Borgm. Andersensvej 27 st. tv.
40 33 63 07
Ingrid Andersson, Borgm. Andersens Vej 25 I.tv.
74 43 37 98

jbemb@post.tele.dk

AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand / bestyrelse:
Birthe Holm, Grundtvigs Allé 17 st. tv.
Arne Vermehren, Grundtvigs Allé 13 I. th.
Claus Hvid, Grundtvigs Allé
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Anne Marie Maegaard, Skovkrogen 13
Flemming Egedal, Skovkrogen 18

24 65 59 65
24 84 91 58
29 41 95 82

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

ajh2010@live. dk
ingrid.andersson@stofanet.dk

birtheleonhardholm@gmail.com

60 43 51 09
30 58 09 29

ave@danfoss.com

50 44 65 59
88 19 84 77

hoejsager2010@live.dk

AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand / bestyrelse:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
74 43 16 71
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 44
60 14 52 75

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

kdalgaard@stofanet.dk

AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Peter Iversen, Vesterkobbel 1

21 91 76 75
21 78 70 10
22 57 99 21

mmat@bbsyd.dk

74 42 42 42

AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:
Hanne Davidsen, Sankt Jørgens Bjerg 5 A st.
74 42 05 30
Marie Louise Rumley, Sankt Jørgens Bjerg 5 B st.

29 86 07 55
21 64 73 72

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:
Aase Niemann, Dam-Bo 1 st. 8
Jørgen Niemann, Dam-Bo 1 st.8
Elly Von Barm, Dam-Bo 1 st. dør 6

61 67 41 29

AFDELING 21 - Udsigten
Formand / bestyrelse:
Poul Danior, Udsigten 4 st. dør 6
Margit Juhl, Udsigten 2 II dør 2
Preben Kjærgaard, Udsigten 4 II dør 6
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74 65 35 74

40 52 29 85

anne@mgrd.dk
egedal@familie.tele.dk

buhrannemette5@gmail.com

ejnarduus@stofanet.dk
peterina@hotmail.dk

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

mjswift@stofanet.dk
preben73@msn.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Svend Aage Frederiksen, Lavbrinkevej 25

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

enol.isoe@gmail.com

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:
Bent Carlsen, Frederikparken 11 II dør 1
Lone Frandsen, Frederikparken 13 I. dør 2
74 42 70 71
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2

52 50 81 25

benhei@bbsyd.dk

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

42 58 76 47

74 43 12 45
74 43 07 23

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

74 42 76 87

74 42 76 98

AFDELING 102 - Louisegade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:
Birger Persson, Kløvermarken 33
Sabrina Seeberg Cordes, Kløvermarken 31
Per Schwabe, Kløvermarken 53
AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:
Marian Jacobsen, Tjørnebakken 7
Bert Preiss, Tjørnebakken 19
Birgitte Jensen, Tjørnebakken 12

helle1408@gamil.com

volbogade11@stofanet.dk

gismo2000@live.dk

24 24 18 99
agsmallpiece@yahoo.dk

81 61 55 10
21 64 73 72

britaskyborg@gmail.com

74 43 05 60

info@soebo.dk

22 34 22 97

74 47 27 35
74 47 12 65
74 47 23 92

lavbrinke@mail.dk

1601lishelene@gmail.com

74 43 16 01

AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Egon Nielsen, Fregatten 10 1.
74 48 88 79
Anne Grethe Smallpiece, Jagten 9 I.
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Ulla Madsen, Damgade 36 II mf.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.

27 57 72 51

studie4@live.dk

24 25 41 21

ulla-m@hotmail.dk

birgerpersson@yahoo.com
cordes87@hotmail.com

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

Telefon

Mobil

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

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

AFDELING 108 - Kavsløkke
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:
Bodil Nielsen, Højbo 2
Anne Carstensen, Højbo 11
Ernst Rempt, Højbo 16

74 47 43 32

AFDELING 109 - Æblehegnet

24 65 19 55
42 98 83 34
22 63 81 61

bodil.iris@gmail.com
ernst.rempt@gmail.com

AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 119 - Tinggården
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

AFDELING 122 – Kløverholm 1-78 og Kløverlykke 1-29
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 124 - Askerøj
Formand / bestyrelse:
Jørgen Husted Andersen, Askerøj 12
Anni Christiansen, Askerøj 15
Hans Hansen, Askerøj 1

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 41 53 53
74 40 78 62

AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:
Erik Heise, Svinget 23
Helle Wärner, Ærøvej 13
Edith Mathiesen, Ærøvej 11
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74 43 05 60

74 47 03 06

info@soebo.dk

29 89 24 31

erik-heise@hotmail.dk
64stampe@gmail.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

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

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Lassen Holm, Fredsskovvej 6
74 47 05 02
AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Anna Hynding, Enghaven 3
Grethe Benkjer, Enghaven 21
Svend Aage Monberg, Parkgade 14
Svend Aage Saustrup, Hofgården 3

41 31 31 77
28 55 92 11

74 43 05 60

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

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

info@soebo.dk

27 92 51 13
23 81 72 15
74 45 06 62
74 47 22 87
74 47 14 64

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

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
Wivien Jensen, Hjortevej 28

Afdeling 32
Afdeling 15
Afdeling 15

25 56 99 31
74 43 16 71
23 66 77 72

ivar-rasmussen@hotmail.com
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 ).
Da der også er flere udbydere, der leverer TV signaler
til Boligforeningen SØBO er det blevet en umulig opgave
at bringe en oversigt over de mange forskellige TV
pakker der udbydes og samtidig med bliver de
forskellige pakker hele tiden ændret og forsynet med
nye kanaler – ønskekanaler, prøvekanaler og andre
spændende ting.
Bladets redaktion har derfor valgt at henvise til de
forskellige leverandørers hjemmesider, hvor man kan
orientere sig om hvilke kanaler de forskellige TV-pakker
indeholder og de tekniske opsætninger, der er
nødvendige for at kunne modtage radio- og TV
signalerne fra netop din leverandør.

Er du i tvivl eller har du ikke internetadgang – så
kontakt din leverandør eller afhent en programoversigt
på SØBO’s kontor.
Da rigtig mange i SØBO modtager signal fra DOA –
Den Overordnede Antenneforening – har vi dog valgt at
bringe DOA’s programoversigt på de næste par sider.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I AUGUST OG SEPTEMBER
Afd. 110
afd. 128
Afd. 124

Afdelingsmøder onsdag den 30. august 2017
Højbo og Bakkebo
kl. 14.30 Fælleslokalet Bakkehuset
Svinget og Ærøvej
kl. 16.00 Fælleslokalet Bakkehuset
Askerøj
kl. 14.30 Spisesalen på Askerøj

Kaffe med kage
Smørebrød
Kaffe m. lagkage

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

114
16
20
28
125

Afdelingsmøder torsdag den 31. august 2017
Mølvang, Midthave, Tandsbusk
kl. 16.00 Sundsmarkvej 14
Vesterkobbel
kl. 17.00 Beboerhuset Vesterkobbel
Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A
kl. 10.00 Aula på Dam-Bo
Vøl-Bo
kl. 15.00 Fælleslokalet på Vøl-Bo
Louisegade 1
kl. 14.30 fælleslokalet

Kaffe med
Middag
Kaffe med
Kaffe med
Kaffe med

kage

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

8
14
19
23
9
1

Afdelingsmøder mandag den 4. september 2017
Tandsbjerg og Ørstedsgade
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
Skovkrogen
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
Lavbrinkevej
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
Ringgade
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
Søndre Landevej
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg

City
City
City
City
City
City

Middag
Middag
Middag
Middag
Middag
Middag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19
19
19
19
19
19

Afdelingsmøder onsdag den 6. september 2017
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg

city
city
city
city
city
city

Middag
Middag
Middag
Middag
Middag
Middag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19
19
19
19
19
19

Afd. 26
Afd. 25
Afd. 3
Afd. 12
afd. 32
afd. 2

Frederikparken
Frederikparken
Friheds Allé
Grundtvigs Allé
Damgade
Søndre Landevej

afd. 108
afd. 122
Afd. 131

Afdelingsmøder mandag 11. september 2017
Kavsløkke
kl. 19.00 Fælleshuset på Kavsløkke
Kløverholm og Kløverløkke
kl. 19.00 Fælleshuset på Kløverløkke
Kløverløkke
kl. 17.00 Fælleshuset på Kløverløkke

Afd. 10
Afd. 6
Afd. 21
Afd.11
Afd. 15
Afd. 29

Afdelingsmøder onsdag den 13. september 2017
Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Allé kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
Helgolandsgade og Arnkilgade
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
Udsigten og Bosagergården 13
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
Borgmester Andersens Vej
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg
Hjortevej, Stationsvej
kl. 17.15 Danhostel Sønderborg
Fregatten, Jagten, Galeasen
kl. 19.45 Danhostel Sønderborg

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

Afdelingsmøder mandag den 18. september 2017
Louisegade
kl. 19.30 Augustenborg Hallerne
Kløvermarken
kl. 19.30 Augustenborg Hallerne
Tinggården
kl. 19.30 Augustenborg Hallerne
Tjørnebakken
kl. 17.00 Augustenborg Hallerne
Fredskovvej og Ringridervænget
kl. 17.00 Augustenborg Hallerne
Byhusene
kl. 17:00 Augustenborg Hallerne
Æblehegnet
kl. 17.00 Augustenborg Hallerne

102
106
119
107
130
151
109

City
City
City
City
City
City

kage
kage
kage

Landgangsbrød
Landgangsbrød

Spiser i Kahytten
Middag kl. 19
Middag kl. 19
Middag kl. 19
Middag kl. 19
Middag kl. 19

Buffet kl. 18.45
Buffet kl. 18.45
Buffet kl. 18.45
Buffet kl. 18.45
Buffet kl. 18.45
Buffet kl. 18.45
Kaffe med boller

Datoer og tidspunkter er vejledende – der kan ske ændringer, hvilket naturligvis vil blive meddelt de berørte.
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Kredsmøde i 8. kreds på Folkehjem i Aabenraa den 17. januar.
Kredsen har i 2016 beskæftiget sig med temaet:

Esme er selv kommet til Danmark i 1972 som barn
af en tyrkisk gæstearbejder.

ASA – Alment Samfunds Ansvar.
Aftenen startede med at der var mad inden mødet
for dem der var interesseret, derefter startede
mødet.
Peter Nørkjær fortalt om de gamle dyder i
almene boligområder.
I 1930 kom loven om almene boliger.
Man kunne leje en bolig for ca. 90 kroner om
måneden.
Boligerne gav et fællesskab, mødrene var hjemme
hos børnene.

Esme og mor og søskende kom til landet da
faderen havde været i landet i 3 år.
Familien kom fra en landsby i Tyrkiet.
Far havde kun 3 års skolegang, mor havde ikke
gået i skole.
Faders drøm var at blive buschauffør og efter flere
forsøg lykkedes det.
Der blev fra salen stillet mange spørgsmål.

Fra 1950erne blev der flyttet ind til byerne.
Fra slut 60erne til begyndelsen af 70erne blev
opført mange etageboliger, man kan sige der kom et
byggeboom.
Samtidig blev der i 70erne bygget parcelhuse.
Fra 80erne til 90erne blev der slækket på
sammenholdet i de almene boliger.
Lejerne var på arbejdsmarkedet begge ægtefæller
/ partnere, derfor var der ikke mere det tætte
sammenhold længere.
Da der ikke var nogen hjemme om dagen.

Blandt andet om den situation der var dengang der var mangel på arbejdskraft og folk blev inviteret
til landet for at arbejde.
Der fleste gæstearbejdere der kom den gang, kom
fra 5 landsbyer i Tyrkiet, som der blev sagt alle
kendte en der var rejst til Danmark.
Den situation der er nu er, at den strøm af
flygtninge der kommer til landet ikke er inviteret.

Efter kaffepausen var der Integrations konsulent
Esme Birdi.

Der blev snakket om, at der skulle ses på om der
var mennesker fra landsbyer eller folk fra byerne.
Folk fra landsbyerne har måske kun lidt eller ingen
skolegang.
Folk fra byerne har måske gået i skole for i
længere eller kortere tid.
Kulturen er helt afgjort anderledes end den vi har i
Danmark, fra landsbyerne er der som i 50erne og
60erne sammenhold mellem beboerne, man skal ikke
inviteres man kommer bare.
Hvorimod folk fra byerne har anden kultur - meget
lig den vi har her i landet.
Hun talte om
mennesker.

mødet

mellem

kulturer

og

Tekst og fotos: Anne Cathrine Sørensen.
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Kursus på Business College Syd, Mommark Handelsskole.
Igen i år blev der afholdt kursus for
afdelingsbestyrelses
medlemmer
i
Nordborg
Andelsbolig forening (NAB) og SØBO.
Der var mødt ca. 80 medlemmer op fra de to
foreninger. den 28. januar 2017.
Dette års emne var:
" Afdelingsbestyrelsens ansvar og kompetencer "
Dagen startede kl. 09.00 med velkomst ved Hanne
Petz og en morgensang.
Efter morgen kaffen bød Hanne velkommen til de 2
undervisere Preben Jørgensen og Niels Sørensen
konsulenter fra BL ( Danmarks Almene Boliger).

En af de ting der blev gennemgået var
" Afdelingsbestyrelsens opgaver" som er:
Tilsyn / Budget og regnskab/ Arbejder og
aktiviteter / Vedligehold og fornyelse / Fremsætter
og udmønter vedtagne forslag / Afvikling af
afdelingsmødet.
Efter frokost var emnet " Det digitale
afdelingsmøde " som mange nok vil sige, hvad er
det.
Det drejer sig om at der kan indkaldes elektronisk
til møder, der kan stemmes fra computer, dagsorden
kan sendes ud den vej, der vil blive mulighed for at
diskutere via sin computer med andre beboere om de
forskellige emner.
De første forsøg er gennemført, bl.a. i
ungdomsboliger, hvor det er helt almindelig at bruge
computer frem for at møde op, det betød at flere
deltog i afstemningen.
Det skal dog oplyses at det er meget nyt og det
skal godkendes af afdelingens beboere inden det kan
indføres.
Man regner med der går en del år inden det
kommer op at køre.

Kurset var baseret på at der skulle foregå en del
gruppe arbejder, så alle deltagere blev fordelt ved 8
mands borde, blandet med NAB og SØBO deltagere.
Undervisningen startede med hvordan man
indkalder til afdelingsmøde, hvem der har hvilke
rettigheder og pligter, bl.a. er afdelingsmødet den
"øverste" myndighed og kan komme med forslag
som skal behandles.
Der blev også fortalt hvad der skal stå i en
indkaldelse,
hvilke
tidsfrister
der
er
for
bekendtgørelser af disse.
Der blev så talt en del om indholdet fra
dagsordenen bl.a, bestyrelsens beretning kan
fremlægges mundtligt eller skriftligt m.m.

Efter at have hørt om digitale muligheder, blev
afdelingsbestyrelsens opgaver igen et emne.
Her blev der fortalt om:
Grundlæggende principer, Budget dialog, Hvem
kan/skal vælges, Afstemninger, Referater.

Dagen sidste emne var: " Hvem har ansvaret ?? "
Her blev det gjort meget klart at uanset afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødets beslutninger, så har
organisationsbestyrelsen det overordnede juridiske
og økonomiske ansvar .
Organisationsbestyrelsen er også ansvarlig for
tilrettelæggelse, ledelse og udøvelse af virksomheden
i overensstemmelse med love og vedtægter,
nybyggeri m.m., budget og regnskab, udlejning samt
endelig godkendelse af afdelingernes budgetter.
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Kursus i Mommark fortsat ….

Repræsentantskabet
er
boligorganisationens
øverste myndighed, som blandt andet skal godkende
ovennævnte og årsregnskab, vedtægter, m.m..
Under de forskellige emner blev der lavet gruppe
arbejde, hvor der blev diskuteret meget blandt
deltagerne.
Dette var de sidste ord fra de to undervisere
Preben og Niels fra BL - hvorefter Hanne Petz
takkede de to og sagde tak for i dag.
Og efter lidt aftensmad gik turen hjemad kl . 19,30
Tekst og fotos: Erling Jürgensen.

Redaktionen beklager, at vi er blevet lidt forsinket med udgivelsen af dette nummer af SØBO NYT.
Forsinkelsen skyldes primært det forhold at vigtige møder, hvor tingene blev vedtaget er blevet rykket på
grund af Pinsen.
Det ville være lidt forkert at sende et blad på gaden – der ikke indeholde de vigtige afgørelser – eksempelvis
konstituering m.m..
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NAB / SØBO studietur fredag og lørdag den 28.-29. april 2017
Dagen startede med opsamling af dem der
deltog i den fælles tur.
Turen gik i første omgang til Fa. Veksø i
Taulov.
Hos Veksø blev vi modtaget og havde den ære
at være de første gæster der så deres
nyindrettede showroom.
Der var en gennemgang af hvad firmaet stod
for.
Veksø laver borde, bænke og lamper samt
cykelskure.
Disse ting kan gøre en meget stor forskel på
hvordan man med få midler kan forskønne
boligområder eller andre områder til rekreative
områder, hvor man kan dyrke fællesskabet eller
bare være en del af dem i området.
Der er mange måder, at lave borde, bænke,
lamper på samt er der mange udformninger på
cykelskure er der megen plads til disse, eller
skal der være cykelstativer i flere etager
mulighederne er mange.
Cykelskure i flere etager vil være et hit i et
blokområde, hvor der ikke er meget plads men
mange cykler.
Der var rundvisning gennem fabrikken til slut
var vi inde for at se afdelingen for belysning.
Der er lavet mange udformninger af lamper,
høje, lave nogle der lyser hele vejen rundt,
nogle der lyser på stier eller hvor det nu er
ønskeligt med lys, det er kun fantasien og
pengepungen der spiller ind.

Det behagelige ophold blev afsluttet med en
bid brød inden afgang til vores hotel.
På hotellet var der mange muligheder, nogle
valgte at tage på ”bridgewalking” andre tog på
gåtur eller på bytur.
Jeg valgte at tage en slapper ovenpå alle de
indtryk fra dagen.
Lørdagen startede med at vi besøgte
Sønderparken og Randalsparken i Fredericia.
Et stort område der bliver administreret af
Boli. Nu
Området i Sønderparken har gennemgået et
løft på flere milliarder der er søgt midler gennem
fonde, landsbyggefonden med mere.
Sønderparken fremstår som færdig renoveret
og er kommet af ghetto listen.
Renoveringen er foregået i samråd med
beboerrepræsentanter og samarbejde med
administration og arkitekter.
Der er i tilgift brugt mange penge på at lave et
beboerhus som bliver flittigt brugt af beboerne i
området.
Turen gik derefter til Randalsparken et område
hvor der også er renovering i gang.
Området dækker så forskellige boliger som
enkeltstående rækkehuse, rækkehuse som er
bygget sammen samt boligblokke i lav
bebyggelse.
En del af bebyggelsen er færdig renoveret,
men der mangler stadig meget før end området
fremstår som færdigt.

En Veksø lampe har meget lang levetid inden
pæreskift da det er LD pærer som er sat i disse
lamper.

Selv om der stadig mangler meget kan der
dog anes at også dette område vil være et sted
man gerne vil stå på venteliste til.

Rundgangen sluttede med at der blev fortalt
om intelligente løsninger via Data.

Tak til ledelse og administration af Boli. Nu
fordi de ville tage en formiddag ud af
kalenderen for at fortælle om hvad der rører på
sig i blandt andet Fredericia.

Disse løsninger bruges i containere og der
bliver hele tiden udviklet på hvad disse
datachips kan bruges til.
De kan varsle om tømning af containerne eller
vanding af blomsterkummer.
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Også en stor tak til kursusudvalgene for en
god weekend.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

Udskiftning af hække på Lavbrinkevej – afdeling 23
Dette
kan
man
kalde
nabohjælp - udskiftning af
hække - til begge mine naboer
og så på en dag.

Tekst og fotos: Lone Isø.

Dem som ikke hjalp med
hækken sørgede for forplejning
- morgen, middag og aften –
skønt.
En rigtig god dag, med
samarbejde over hele linien.
Jeg takker Flemming, Orla,
Dennis, Svend, Åge, John,
Susanne, Jytte og Irene for
jeres store indsats.
Hilsen Lone.
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Lørdag den 14. januar blev der afholdt
Nytårskur i Hertugbyens Bevaringsforening.

Der blev holdt kur i Hofrådens Hus Storegade 11 i
Augustenborg.
Dette blev afholdt for at fortælle medlemmer og
interesserede hvor langt man var med at tømme og
hvor langt man var med at skaffe fondsmidler til
genopbygning af huset.
Der var blevet bevilliget et tilskud på ca. 60% til
renovering af taget på huset.

Der var afholdt 2 arbejdsweekender med at få tømt
huset og få ryddet op.
Efter velkomst og et lille glas var der mulighed for
at se huset og få indblik i det store restaurerings
arbejde der venter forude for foreningen.
Super Brugsen i Augustenborg var sponsor med
drikkevarerne.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

Lørdag den 4. februar 2017 blev der
afholdt loppemarked i Hofrådens hus
Der blev lørdag den 4. februar afholdt loppemarked
i Hofrådens hus i Augustenborg.
Hertugbyens
Bevaringsforening
afholdt
loppemarked over nogle af de effekter som kunne
indbringe penge til renoveringen af huset.
Efterhånden skal hele huset fremstå som det
gjorde i tidens morgen da set blev bygget.
Loppemarkedet var godt besøgt, og det var jo
samtidigt en mulighed for at se boligen.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.
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Vedligeholdelse af gavle i flere afdelinger.

Ældre gavle der vender mod vest har igennem årene været udsat for en hård behandling af vind og vejr.
Boligforeningen SØBO har derfor valgt at udskifte de gamle fuger og efterfølgende imprægnere gavlene med
SYLAN, der giver en effektiv vandafvisning på overfladen, men også trænger ind og beskytter i dybden.
Samtidig er det muligt for indefra kommende fugt at slippe ud.
Som det ses på billedet er det et omfattende arbejde, der er påbegyndt i afdeling 25 – Frederikparken.
Efterfølgende vil de vestvendte gavle i afdeling 32 få den samme behandling.
Tekst og foto: Poul Erik Mikkelsen.

Sydals Ældreboliger har fået energivenlige luft til luft varmepumper.
Boligforeningen Søbo administrerer Sæbo – Sydals
Ældreboliger med 39 boliger, hvoraf nogle af
boligerne på Kegnæs, Ertebjergvej i Tandslet og
Lillehave i Lysabild har haft el-radiatorer.

En luft/luft varmepumpe giver hurtig og
komfortabel varme, den renser samtidig luften for
partikler og giver luftcirkulation i boligen – og
bidrager hermed til et bedre indeklima.

For at sikre en billigere varmekilde er det besluttet
at følge Project Zeros anbefaling om brug af
varmepumper, hvor der ikke er mulighed for
fjernvarme og der er derfor indkøbt og installeret 14
varmepumper fra Thybo Køleteknik, der også vil
servicere dem fremover.

De første meldinger fra beboerne er positive, og
det vil nu i eget Søbo regi blive overvejet, om
varmepumper også kunne være et alternativ til de af
vore egne boliger, der ikke har fjernvarme.

At der spares væsentligt CO2 er et stort plus oveni.

Det er mest oplagt, hvor der er elvarme, men
varmepumper kan også være et godt supplement til
naturgas.
Tekst: Hans Peter Hollænder.
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'Min bolig' - Dine boligoplysninger på nettet.

Du kan også benytte Domea’s hjemmeside
med oplysningerne omkring din bolig.
Klik ind på:
https://www.domea.dk/beboere/
I 'Min bolig' får du nemt og hurtigt et
overblik over dine boligoplysninger - uanset
hvornår du har brug for dem.

Hvordan logger jeg på?

Hvad kan jeg se?

Det er nødvendigt at logge på for at se
oplysninger om dit lejemål. Du kan finde dit
brugernavn og dit kodeord på dit
indbetalingskort eller BS-opgørelse.

Med et login i hånden har du mulighed for
selv at holde skik på de forskellige
opgørelser, som er relevante for dit lejemål,
fx vandforbrug og/eller indeståendet på
vedligeholdelseskontoen.

Log på 'Min bolig'

Hvem kan få adgang?

Bemærk, at når du har været logget på
første gang, ændrer brugernavn og kodeord
sig til at være din e-mail og et selvvalgt
kodeord.

Adgang tildeles alle juridiske lejere, dvs. dit
navn skal stå på en lejekontrakt for at du
kan få adgang.

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

Husk: Du behøver ikke at klippe i bladet – vil du have noget af
indholdet på opslagstavlen kan du finde bladet på internettet.
www.soebo-nyt.dk
Her kan du printe alt det ud du ønsker.
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Søbo’s flag hejst på Bülowsvej 9.

20. december 2016 var der endelig afleveringsforretning på Bülowsvej 9 med Direktør Klaus
Poulsen,
Akk.
Industri,
Karsten
Gjerlevsen,
inspektørafdelingen og forretningsfører Hans Peter
Hollænder.
Søbo overtog grunden og bygningerne 1.
september 2016, men Akk Industri lejede fortsat en
af fabrikshallerne et stykke tid for at rydde
bygningerne helt med flytning til deres nye fabrik i
Ragebøl.

Tekst og fotos: Hans Peter Hollænder.

Flaget blev hejst af ejendomsfunktionær Claus
Thomsen, men allerede primo januar i det nye år
måtte vi hente flaget, da den gamle flagstang var
knækket i det stormfulde vintervejr.

Nedrivning og rydning af grund på Bülowsvej.

Så er grunden næsten klar og Boligforeningen SØBO venter på en politisk afklaring om byggeriet.
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En flot udsigt fra øverste etage på Sønderborg Sygehus.

Dybbøl Mølle

ALSION

Hotel ALSIK

Parkeringshus

Sønderborg
Kaserne

