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På forsiden ses altanerne, som er opført på
Kirkegade 5 i Sønderborg.

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

E-mail: info@soebo.dk

Åbningstider på kontoret:
Mandag

9.00 – 14.00

Tirsdag

9.00 – 14.00

Onsdag

9.00 – 14.00

Torsdag

9.00 – 14.00 og 15.00 – 17.00

Fredag

9.00 – 12.00

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

www.soebo.dk
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Annalise Lyngkilde

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

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Kløvermarken 33
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 37 93 35

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Birger Persson

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Petz

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

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

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jürgensen

Charlotte Sørensen

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Her i foråret har vi fået godkendt Skema A til
ombygning af de 2 kollegier på henholdsvis
Borgmester Andersens Vej og Parkkollegiet til almene
boliger.
Der er indhentet tilbud og vi forventer at gå i gang
med ombygningen i efteråret jævnfør planen.
Dermed skulle de nye boliger stå klar i forsommeren
2019.
Også vores projekt på Bülowsvej skrider frem.
Vi forventer at indgive ansøgningen om skema A –
støtte til opførelse af 50 familieboliger på Bülowsvej 9
til behandling af byrådet inden sommerferien.
Dette gøres i henhold til den eksisterende lokalplan,
som denne byggegrund er omfattet af.
Solen skinner og sommeren er på vej og snart er
det tid til afdelingsmøderne.
Jeg håber at mange af jer møder op og dermed får indflydelse på hvad der skal ske i jeres
afdeling i det næste år.
Beboerdemokratiet på afdelingsmøderne er en unik for Danmark og noget vi sætter i
højsædet.
Det er på afdelingsmødet I er med til at tegne jeres afdeling og vores boligforening.
Så herfra skal der lyde en opfordring om at møde op.
Jeg håber vi ses.

Herfra ønskes alle beboere en 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

Elke Petersen

ep@soebo.dk

Tanja
Knudsen

tak@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Lene
A. Bergmann

lab@soebo.dk

Inspektør

Jesper Baun
Schmidt

ac@soebo.dk

Regnskab – Budget

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Inspektørafdelingen

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Heidi Bilov

hbi@soebo.dk

jbs@soebo.dk

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektørassistent

Inspektørassistent

Brian Lybæk
Petersen

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

blp@soebo.dk

kbg@soebo.dk

Grafisk layout: Poul Erik Mikkelsen
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Oversigt over Boligforeningen SØBO’s
ejendomsfunktionærer findes på side 12

Forretningsførers indlæg
Det er økonomisk gået godt i
2017.
Hovedforeningen kom ud
med et lille overskud på 38 t.
kr. og de langt de fleste
afdelinger havde også overskud.
Det kan medvirke til at holde
huslejerne i ro.
Administrativt kører det fint.
Vi skal gerne snart i gang
med
udlejning
på
de
ombyggede kollegier og om et
par år på Bülowsvej.
For kollegiernes vedkommende har vi haft arbejdet i
udbud blandt håndværkere,
men priserne var desværre
temmelige høje, hvorfor vi i
skrivende stund arbejder på
besparelser og på at revidere
budgetterne.

Der er stigende efterspørgsel
efter boliger i Sønderborg og
færre flytninger p.t.
Vore mål står bl.a. på vor
hjemmeside,
www.soebo.dk
under ”Om Søbo”.
I
organisationsbestyrelsen
arbejdes der løbende med
opfølgning på de forskellige
områder.
For Bülowsvejs vedkommende har vi fået lavet et
pænt projekt med byggeri i 2
og 4 efter lokalplanen for
2012.
Præsentationen heraf kan
ses på side 40-47 her i bladet.
Projektbeskrivelse er sendt
med
en
anmodning
om
godkendelse af Skema A
(byggebudget) til godkendelse
ved Sønderborg Kommune.

Af Hans Peter Hollænder.
Det er lykkedes for vor
udlejningsfunktion at få 989
nye op noteringer i 2017.
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.

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

10 års jubilæer på kontoret i 2018.
Den 1. marts 2018 havde Natascha Ulderup 10 års jubilæum.
Den 1. april 2018 havde Nina Frederiksen 10 års jubilæum.
Til lykke til dem begge.

Et 10 års jubilæum markeres med en lille social sammenkomst for
hele personalet og bestyrelsen.
Natascha Ulderup og Nina Frederiksen

Tekst: Hans Peter Hollænder.

Foto: Poul Erik Mikkelsen.

Ferielukning !
Administrationen holder ferielukket
fra mandag den 16. juli til og med
fredag den 27. juli 2018

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
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ORIENTERING
Vagtordning

uden for normal arbejdstid

Elektrikerfirmaet NH Jespersen forestår nu
vagtordningen.
Ved akutte og alvorlige skader skal du
ringe 69 15 70 16 for at få hjælp.
Ved misbrug af ordningen vil de påløbne
omkostninger blive opkrævet via din
husleje.

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

Ny medarbejder i udlejningen.
Vi har ansat Heidi Bilov i flexjob 15 timer om ugen.
Heidi hjælper med at løse forskellige opgaver, men er især ansat
til at udføre elektronisk journalisering af vore papirarkiver.
Heidi bor sammen med sin mand i Avnbøl og har tidligere været
ansat på Mommark Handelsskole.

Lange ventelister til boliger i Sønderborg og Hørup.

Det seneste år er ventelisterne til vore boliger i Sønderborg og Hørup steget voldsomt.
Det er især boligerne på Frederikparken, Damgade, Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade, Kløverløkke og Kavsløkke
som vi oplever en stor interesse for.
For tiden må vi desværre afvise mange der søger en bolig med kort varsel.
Ventetiden på en bolig i Sønderborg eller Hørup er for tiden på 1 ½ - 2 år.
Alle opsagte boliger udlejes efter ventelisten. For tiden er der 711 boligsøgende medlemmer og 3890 personer
der årligt betaler for at bevare deres anciennitetsdato.
I løbet af 2017 har vi modtaget over 900 nye tilmeldinger på Syddanskbolig.dk.
Tekst: Nina Frederiksen.
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Side 9 pigen.

Nye signaler fra Udsigten.

Side 9 pigen er set på den årlige studietur hos
Petersen Tegl i Nybølnor – se mere om besøget i den
efterfølgende artikel.

Der blev monteret ny antenne og udstyr på
Udsigten så vore leverandører dagligt kan aflæse
forbrug af el og varme i boligerne.
I øvrigt kan man selv følge forbruget på de
respektive leverandørers hjemmesider.

Foto og oplæg leveret af Hans Peter Hollænder

Tekst og foto: Poul Erik Mikkelsen

Organisationsbestyrelserne fra SØBO og NAB på den årlige studietur.
Igen i år var der inviteret til studietur, som foregik
fredag den 20. og lørdag den 21. april 2018.
Efter at samtlige deltagere var blevet samlet op af
bussen på en smuk solskinsmorgen – gik turen ud til
Sønderborg Køkkenet, hvor direktør Johnny Petersen
bød velkommen.
Han fortalte også om firmaets historie bl. A. at der
blev eksporteret mange køkkener til forskellige lande
i verden bl. a. Japan og at Sønderborg Køkkenet
havde mange boligforeninger, som man arbejdede
sammen med - også NAB og SØBO har man et godt
samarbejde med.
Herefter blev de vist rundt i produktionshallerne,
hvor man så køkkener blive samlet – vi så også de
moderne maskiner firmaet rådede over bl. a. til at
lime kanter på hylderne, som maskinen klarede helt
automatisk.
Der blev også vist hængsler der bruges til låger
m.m. – dem gav man næsten livstids garanti på – de
blev produceret af et firma som Sønderborg
Køkkenet har brugt siden 1973.
Efter rundvisningen blev vi inviteret på kaffe og
morgenbrød – her deltog nogle af firmaets
medarbejdere – så der blev snakket meget om
produktion af køkkener.

Efter kaffen var der besøg på tegnestuen, hvor
pigerne sad og viste, hvordan de på computerne
kunne tegne et køkken helt efter kundens ønsker og
vise det i 3D format.
De fortalte også, at kunderne ofte kom derud flere
gange inden man havde fået indrettet det nye
køkken, som man ønskede det.
Herefter tog man afsked med direktør Johnny
Petersen og nogle medarbejdere, som ønskede os
god tur videre.
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SØBO – NAB studietur fortsat….
Tilbage i bussen gik turen videre til Petersen Tegl i
Nybølnor ved Broager.
Her blev der budt velkommen af 2 af firmaets
medarbejdere, som fortalte om firmaets historie, der
går flere hundrede år tilbage.
Firmaet var også meget stolt af at mange
medarbejdere havde haft 25 års jubilæum.
Derefter blev vi delt op i to hold, hvorefter
rundvisningen startede.

Først blev der vist, hvor leret til murstenene blev
gravet ud – det var så heldigt at være lige uden for
fabrikken.
Det var enten blå ler eller rød ler og der menes at
være ler nok til flere hundrede år.
Derefter så vi, hvordan leret kom op på et bånd og
transporteret ind i en anden hal til videre
forarbejdning.

Efter forarbejdningen af leret kom det i forme og
begyndte at ligne mursten – dette foregik
automatisk.
Herefter skal leret tørres i et antal timer for
derefter at komme i ovnen og blive brændt i 10 timer
og efter at være kølet af bliver de færdige mursten
håndsorteret – så man er sikker på at kvaliteten er i
orden og det er mange tusinde sten, der bliver
produceret hver dag.
På fabrikken bliver der også håndlavet sten i
forskellige udseender – så der har medarbejderne
fingrene i leret.

Petersen Tegl producerer rigtig mange mursten i
forskellige farver og størrelser – så det var meget
spændende at gå rundt og se udstillingen – hvilket
alle kan gøre da udstillingen er udendørs.
Da rundvisningen var slut blev der stillet en del
spørgsmål til de to rundvisere, som blev besvaret.
Herefter takkede vi for en spændende tur rundt på
fabrikken og sagde farvel.
Inden næste besøg var klokken blevet lidt over
middag, så det var blevet frokosttid.

Bussen stoppede på en parkeringsplads ved
motorvejen, hvor der på grund af det fine vejr blev
spist sandwich uden for.
Efter ca. 20 minutter fortsatte turen til Arnum ved
Gram, hvor der var besøg hos LEDON – et firma der
producerer udstyr til legepladser.

Det var rigtig mange tons der gik den vej hver dag.
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Her blev der budt velkommen af Michael Nielsen,
som fortalte om firmaets historie.

SØBO – NAB studietur fortsat….
Herefter blev vi vist rundt i produktionslokaler, hvor
meget bliver samlet ved håndkraft og man lagde
meget vægt på, at der ikke var skarpe kanter, så
børnene kunne komme til skade, samt at alle
redskaber var TÜV godkendt.
Herefter var der rundgang på lageret, som var en
stor hal fyldt med legeredskaber fra gulv til loft.

Til sidst gik turen til den udendørs udstilling, hvor
der var masser af legeredskaber bl. a. sørøverskibe,
klatrestativer, gynger m.m. – alt børn kunne ønske
sig.

Vi tog afsted med Michael og sagde tak for i dag.

Næste morgen kl. 9.00 gik turen til Haderslev, hvor
Hede Danmark ville fortælle om grønne områder.
Første stop var hos Haderslev Andels Boligforening
(HAB) på Aabenraavej, hvor der var blevet renoveret
nogle blokke for nylig, som var blevet flotte.

Selve indretningen af arealerne var også rigtig
gode, der var fine flisebelægninger og masser af
blomster bede – men nogle steder så det ud som
pengene var ved at slippe op og selve
vedligeholdelsen – som HAB selv havde overtaget
skulle der bruges rigtig meget tid på.
Herfra gik turen videre til Varbergparken – en stor
afdeling blokke og højhus – en afdeling som har
været på ghettolisten – men som er blevet taget af
efter HAB har og er ved at renovere.
De ny renoverede blokke er blevet rigtig pæne og
der er en fantastisk udsigt over Haderslev.
Selve udenoms arealerne var der brugt mange
penge på.
Der var boldbaner, legepladser og lange stier med
bro over vandløb og alt var meget velholdt.
Vi tog afsted med manden fra Hede Danmark og
sagde tak for rundvisningen.
Efter en let frokost gik turen hjemad og vi var i
Sønderborg og Nordborg sidst på eftermiddagen.
Studieudvalget havde sammensat en fin tur – som
alle var tilfredse med.

Turen gik så videre til Gram Slotskro, hvor der
Foto og tekst: Erling Jürgensen.
skulle overnattes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Thorvald Lorenzen
40 87 53 45

Morten Pedersen
40 87 53 40

Susan Burmeister
40 87 53 35

Claus Thomsen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

Henning Haakensen
40 15 34 58

Christian Nielsen
20 15 56 18

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

Ejendomsfunktionærer
ORIENTERER

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

Ejendomsfunktionær:

Arbejdsområde:

Kontor:

Telefon:

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 og 11

Friheds Allé 39

40 87 53 41

Thorvald Lorenzen

Afdeling 1 – 12 - 19

Friheds Allé 39

40 87 53 45

Morten Pedersen

Afdeling 20 - 21 - 25

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 20 – 21 – 25 og 26

Gartnerarbejde

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 6 - 9 – 26 – 29 og 102

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 - 16 – 28 og 32

Vesterkobbel 36

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afd. i Augustenborg/Ketting/Fynshav

Hertugtorvet 14

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Hørup og Sydals

Kløverholm 29

20 15 56 18

Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
N H Jespersen på telefon nr. 69 15 70 16 – se artikel på side .
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Årsberetning 2017

Louisegade i Augustenborg med renoverede tage – Foto: Brian L. Petersen

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 september 2017.

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 på
Nordals, gøre det muligt igen at bygge i Sønderborg
by.
Landspolitisk var der i 2017 en del debat om statslån
til almene boliger, hvilket vi kunne frygte blev en dyr
og omstændelig affære, og som specielt for vort
vedkommende sandsynligvis ville fordyre nybyggeri.
Heldigvis blev det taget af dagsorden, og der er
fundet en løsning med en øget statslig garanti, så det
stadig vil være helt almindelige realkreditobligationer
som ligger til grund for afdelingernes lån.

Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune har i
oktober 2017 holdt særskilt dialogmøde om vore
regnskaber og indberetning for 2016.
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.
23. oktober 2017 brugte 14 byrådskandidater og
repræsentanter for alle boligforeninger i kommunen
4 timer sammen en eftermiddag under overskriften
”Sådan skaber vi værdi”.
Mødet
handlede
om
fællesinteresser
og
udfordringer. Med baggrund i de positive meldinger
fra mødet er det næppe sidste gang med et sådant
arrangement.
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Boligforeningen SØBO – årsberetning 2017 fortsat…
Lokalpolitisk.
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 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.
En ny samlet lokalplan for Bülowsvej med
punkthuse kunne i forsommeren 2017 ikke vinde
politisk fremme, fordi partiet Venstre og Fælleslisten
gik imod.
Der vil derfor nu blive bygget ca. 54 boliger i 2 og 4
plan på Bülowsvej 9 efter gældende lokalplan for
2012, når skema A kan godkendes.
Skema A for ombygning af 161 kollegieboliger på
Borgmester Andersens Vej og på Parkkollegiet til i alt
61 familieboliger blev godkendt på byrådsmøde den
28. februar 2018. Arbejdet er sendt i udbud i foråret
2018 og ombygning vil ske fra ca. 1. oktober 2018,
når det nye kollegie står færdigt. Indflytning i de nye
boliger vil være fra omkring 1. maj 2019.

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.
GAB har så valgt at opsige samarbejdet til
udgangen af 2018 for at indgå i Salus´ fælles
opnotering.
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 2017 den 24. april
2018.
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 2017 i august 2017 i
Augustenborg Hallerne.
Generelt vedrørende fjernvarme: Fjernvarmen er
den billigste og mest miljørigtige opvarmningsform
for alle vore boliger.

Samarbejdet med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune.

Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan for
kommunen, der vil fremme udbredelsen af
fjernvarme og varmepumper, hvor fjernvarme ikke er
muligt.

Samarbejdet med vore kolleger har også i 2017
fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4
årlige fællesmøder.

Ligesom tidligere år vil vi opfordre vore beboere til at
møde op til generalforsamlingerne i Sønderborg og
Augustenborg Fjernvarme.
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SE - tidligere Syd Energi.

SØBONYT.

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 repræsentantskabet
som vælges blandt forbrugerne.

Bladet udkommer i juni og i december. Vor
bestyrelse har valgt fortsat at udgive et beboerblad
og samtidig styrke hjemmesiden. I 2017 er beboerne
bl.a. blevet orienteret nærmere om følgende:

Søbo er repræsenteret i repræsentantskabet for SE ved
Poul Erik Jørgensen fra afd. 1, Søndre Landevej.
Stofa leverer gennem DOA – Den Overordnede
Antenneforening - 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 mv. og
el-sparepærer.

Beboerklagenævnet/Boligretten.
Der var berammet en sag i Boligretten om en
fraflytterregning, men fraflytter døde, inden sagen blev
afgjort.
Sønderborg områdets beboerklagenævn har i 2017
truffet afgørelser i en række sager, hvor vores forening
var involveret i:
1 sag omhandlede husorden - støj. Lejemål blev
gjort betinget 1 år
3 sager om indsigelse mod forbrugsregnskab. 2
sager til foreningens fordel og den 3. sag blev afvist.
1 sag om klage over fjernede cykler, sagen blev
afvist.
2 sager om flytteregnskab. Begge sager afgjort til
foreningens fordel.
1 indsigelse mod tidligere afgørelse, sagen blev
afvist.
1 sag om husdyrhold, først blev lejemålet gjort
betinget, men siden gav nævnet pågældende
medhold.




































Formanden har ordet
Forretningsførers indlæg
Syddanskbolig.dk
Det årlige fælles kursus for NAB og SØBO for
medlemmer
af
afdelingsog
organisationsbestyrelsen
Den årlige studietur fælles med NAB
Årsberetning 2016
Over/underskud i afdelingerne
Ordinært repræsentantskabsmøde
Ordinære afdelingsmøder i august og
september
Udskiftning af hække på Lavbrinkevej
Nytårskur i Hertugbyens Bevaringsforening
Vedligeholdelse af gavle i flere afdelinger
”Min bolig” Dine boligoplysninger på nettet
via DOMEA
Søbos flag hejst på Bülowsvej 9
Nedrivning og rydning af grund på Bülowsvej
Ombygning af Borgmester Andersen-kollegiet
Ombygning af Parkkollegiet
Personalenyt - Forsikring
Ejendomsfunktionærer
DOA radio og TV programmer
Messe i Augustenborg Hallerne
Sådan skaber vi værdi
Affaldssortering med mere
Nye
fjernvarmerør
i
afdeling
15
Hjortevej/Stationsvej
Efterårets mange afdelingsmøder er afholdt
Huslejer 2017 oversigt
Formandsmøde
Infomøde for nyvalgte
Besigtigelsestur med Kuben
Almene boligdage i Århus 17. og 18.
november 2017
Erfa møde NAB og Søbo
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
DOA repræsentantskabsmøde
Julestemning

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
Administrationen har forsøgt
opmærksom på nyhedssiden.

at

være

mere

Der er plantegninger af næsten alle lejligheder på
nettet.
Afdelingernes energimærkning er ligeledes lagt på
hjemmesiden.
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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 38 t. kr.
Overskuddet lægges på
arbejdskapitalen, som er vore frie midler.
Regnskabet bliver gennemgået på repræsentantskabsmødet.
Der kan henvises til side 20, hvor regnskabet findes i
bladet.

Målopfyldelse – arbejdet med
målsætninger.

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.
3 afdelinger havde underskud på driften.
Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 7 t.kr. til
151 t. kr. med et samlet underskud på 172 t.kr.
34 afdelinger havde overskud på driften.
Overskuddene varierer fra 0 t.kr. til 336 t.kr. med et
samlet overskud på 2.865 t.kr.
De mange overskud har været hjulpet på vej af
lavere udgifter til ejendomsskat end budgetteret i
nogle afdelinger, omlægning af betalingsterminer for
el, og udbud af forsikringer, som har givet
besparelser i Augustenborg og Sydals, samt større
renteindtægter.
Der henvises til side 21 og 22 for en oversigt.

Boligforeningens organisationsbestyrelse har arbejdet
en del med målsætningerne i foreningen.
De kan ses på foreningens hjemmeside, og ligger bl.a.
til grund for dialogen med Sønderborg Kommune og
andre boligforeninger.
Bestyrelsen har også afholdt et særskilt seminar februar
2018 med ekstern assistance for at optimere bestyrelsens
arbejde hermed og mødeafviklingerne.

Konsolideringen har været negativ i enkelte
afdelinger, når der ud over over/underskud også
tages hensyn til henlæggelser og anvendelse heraf.
Det dækker 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.

Bestyrelsen følger løbende op og holder derfor stort set
møde hver måned for at følge op på udlejningen, de
iværksatte arbejder i afdelingerne, økonomien og vore
nybyggeriopgaver. Specielt for sidstnævnte går
foreningens byggeudvalg ind og arbejder særskilt med
disse sammen med administrationen og vore rådgivere

Ud fra dialogen med Sønderborg Kommune skal der
dog være særlig opmærksomhed rettet mod
afdelingerne 2, 19, 108 og 119 p.g.a. forholdsvis lave
henlæggelser i disse afdelinger.
Generelt må boligforeningens afdelinger dog
betragtes som velkonsoliderede.

Opnotering/Medlemskab.

Vedligeholdelses/moderniseringsarbejder udført i 2017.

Der har siden 2010 ikke været obligatorisk medlemskab
af boligforeningen.
Der henstod med udgangen af 2017 i alt kr. ca. 1.6
mio.kr. 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.
Da det er helt urealistisk, at så mange vil få pengene
tilbage, er hovedparten af pengene overført til
dispositionsfondene og et mindre beløb står tilbage til
opfyldelse af forpligtigelsen.
For at hverve medlemmer deltog bestyrelse og
udlejningsmedarbejdere i livsstil- og boligmessen i
Augustenborghallen i oktober 2017.
Det gav mange nye opnoterede.
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Der er udført mange arbejder, her kan bl.a. nævnes:
Afdeling 1: Omfugning af 2 af 3 blokke, reparation af
murbindere
Afdeling 6: Nye vinduer
Afdeling 9: Reparation af murbindere, etablering af
sti, ny belysning
Afdeling 21: Nye el, vand og varmemålere
Afdeling 25: Omfugning af gavl
Afdeling 29: Nye hårde hvidevarer
Afdeling 102: Afrensning af taget, reparationer herpå
og på førelse af gummihud for at forlænge tagets
levetid
Afdeling 109: Installation af emhætte i køkken og
udsugning i bad
Afdeling 122: Maling af træværk og carporte
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Flytninger.
Det samlede antal af flytninger i 2017 var 207 mod
215 i 2016.
En samlet fraflytningsprocent på ca. 12 % (13 % i
2016) dækker over store forskelle afdelingerne i

mellem lige fra ingen fraflytninger i enkelte
rækkehusafdelinger til fraflytningsprocenter på 17-18
% i etageboligafdelinger.
Tinggården
har
desværre
en
stor
fraflytningsprocent, som skyldes helt særlige forhold i
2016/2017.

Nedenfor en opgørelse over fraflytningsprocenter og antallet af flytninger i afdelingerne for årene 2015 – 2017:
Boliger i alt

Fraflytning
% 2017

År
2015

År
2016

År
2017

Søndre Landevej

54

17 %

4

10

9

2

Søndre Landevej

33

6%

4

4

2

3

Friheds Allé

87

18 %

15

11

16

6

Helgolandsgade, Arnkilgade

17

18 %

6

5

3

8

Tandsbjerg, Ørstedsgade

33

6%

2

0

2

9

Ringgade

64

9%

8

8

6

10

Orla Lehmanns Vej, Grundtvigs Alle

60

12 %

14

11

7

11

Borgmester Andersens Vej

88

16 %

15

6

14

12

Grundtvigs Alle

72

14 %

7

12

10

14

Skovkrogen

20

0%

1

1

0

15

Hjortevej, Stationsvej

56

7%

3

5

4

16

Vesterkobbel

58

5%

5

8

3

19

Kirkegade, Sankt Jørgens Bjerg

17

29 %

3

3

5

20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A

62

13 %

13

14

8

21

Udsigten

58

14 %

7

8

8

23

Lavbrinkevej

36

3%

8

0

1

25

Frederikparken

57

12 %

6

3

7

26

Frederikparken

60

13 %

16

11

8

28

Vøl-Bo, ældreboliger

27

4%

3

6

1

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

61

5%

9

4

3

32

Damgade

65

14 %

6

3

9

102

Louisegade

64

13 %

10

14

8

106

Kløvermarken

32

13 %

4

4

4

107

Tjørnebakken

22

14 %

0

3

3

108

Kavsløkke

48

8%

5

4

4

109

Æblehegnet

48

15 %

3

1

7

110

Højbo, Bakkebo

34

18 %

4

4

6

114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

36

17 %

13

5

6

119

Tinggården

19

58 %

8

8

11

122

Kløverholm, Kløverlykke

81

7%

7

4

6

124

Askerøj, ældreboliger

24

25 %

4

3

6

125

Louisegade, bofællesskab

8

0%

0

0

0

128

Svinget, Ærøvej

24

13 %

2

6

3

130

Fredsskovvej, Ringridervænget

32

6%

5

2

2

131

Kløverlykke

24

0%

5

1

0

151

Enghaven, Hertugtorvet, Hofgården m.fl.

88

17 %

15

23

15

1669

12 %

240

215

207

Afd. nr.

Adresse

1

I alt
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Udlejningssituationen.

Der er generelt en større søgning og efterspørgsel til
boliger som rækkehuse samt tæt/lav bebyggelserne
end til etagebebyggelserne.
Vort nyere etagebyggeri på Damgade og
Nordvesthavnsvej har dog også stor søgning.

I Sønderborg kommune var der med udgangen af
året 2017 94 ledige boliger, svarende til 1,00 % ledige
boliger mod 273 året før.

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.

Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger og
disse boliger er næsten alle beliggende på Nordals.
Antal ledige boliger 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 enkelte 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 2018.

Det er også i år forekommet, at ledige boliger er
tildelt udenom ventelisterne.
Der er tildelt 30 boliger (39) udenom ventelisten,
heraf har kommunen fået tildelt 1 bolig (2),
brandmænd 4 boliger (3), pendlerordningen har fået
tildelt 9 boliger (13). 16 boliger (21) er udlejet ”over
bordet” ved henvendelse i administrationen.
Boliger ryger først ”over bordet”, når ventelisterne er
tømt for ansøger.
Tal fra 2016 i parentes.

Der synes dog lyspunkter forude i forhold til den
kommende udlejning.
Der er stigende efterspørgsel efter boliger i
Sønderborg, og udflytningen af Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen til Augustenborg giver stadig
henvendelser til udlejning, og forretningsføreren har
derfor også deltaget i Sønderborg kommunes tiltag og
arrangementer med at oplyse styrelsens ansatte om
muligheder i områdets boligforeninger.

Boliger, der er lejet ud over bordet er fra
Augustenborg, Ketting, Fynshav, Lysabild og Tandslet.

Vor udlejningsafdeling oplyser i lighed med tidligere
år, at der er stor spredning i ventelisterne til vore
boliger.

Boliger i Sønderborg og Høruphav er udlejet ud fra
ventelisten.

Medlemstilgang/nye opnoterede 2010-2017.
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal

346

478

494

468

498

655

744

989

Det går godt med at få nye opnoterede til foreningen - men mange gør det alene som en slags ”forsikring”,
hvilket gavner foreningens indtægter qva det årlige gebyr på 100 kr.
En del af stigningen fra 2016 til 2017 skyldes dog også, at vi fra februar 2017 tæller opnoterede i Syddanskbolig
(fælles opnotering).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositionsfonden.

Der har i 2017 været følgende uddelinger fra
dispositionsfonden på i alt kr. 1.498.549 - der fordeles
således:
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
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289.293 til uerholdelige fraflyttere i
10 afdelinger
290.081 til konstaterede lejetab i 25
afdelinger
237.500 til altaner på Kirkegade 5 i
afd. 19
651.675 til renovering af tage i afd.
102
30.000 til fælleshus afd. 122

Dispositionsfonden udgør kr.13.278 (i 2016: kr.
10.470) pr. lejemåls enhed.
Den lovpligtige minimumshenlæggelse er på kr.
5.588.
Dispositionsfonden har været ”på arbejde” og
investeret i fremtiden med de forbrugte og
disponerede midler i 2017.
Beløbet pr. lejemål overstiger stadig den
lovpligtige
minimumshenlæggelse
og
dispositionsfonden er vokset i 2017.
Organisationsbestyrelsen
anbefalede
og
repræsentantskabet
besluttede
i
2012,
at
afdelingerne ikke mere skulle indbetale til
dispositionsfonden fra 2013.
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Dispositionsfonden.
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 var færdiggjort
sommer 2017.
Lokalplanen med punkthuse håbede vi på, ville blive
godkendt sommer 2017.
Der var allerede mange forespørgsler til kontoret på
boligerne på det tidspunkt.

Der kan nu i første omgang alene bygges ca. 54
boliger på Bülowsvej 9 efter en lokalplan for 2012 i 2
og 4 plan og ikke som ønsket med punkthuse i op til
6 plan.
Der forventes fortsat at kunne bygges det samme
antal boliger, dog færre med elevator, alle fortsat
med altaner og enkelte nu med haver, fortsat en del,
men færre, med udsigt over Alssund og efter de
nyeste standarder indenfor energioptimering, samt
rækkehuse i 2 plan.
Der er kort afstand til universitetet, byen, Dybbøl
Skole, Skansen og tilkørsel til motorvejen.
Indtil udgangen af 2017 er der investeret ca. 11
mio. kr. i projektet. Der vil blive søgt om grundkapital
sommer 2018.

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

Organisationsbestyrelsens sammensætning.
Ved udgangen af 2017 var følgende personer indvalgt i organisationsbestyrelsen:
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlemmer

Annalise Lyngkilde
Hanne Petz
Jens Peder Nørgaard
Erling Jürgensen
Birger Persson
Charlotte Sørensen
Anne Catrine Sørensen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN
2016
regnskab
6.954
549

2017
budget
6.952
550

2017
regnskab
6.954
509

2018
budget
6.954
591

771
276
8.550

740
0
8.242

762
340
8.565

827
253
8.625

83
324
6.071
1.456
447
0
160
8.541

83
267
5.685
1.623
424
0
160
8.242

85
241
5.936
1.654
453
0
160
8.529

87
319
5.999
1.613
447
0
160
8.625

Renter:
Renteindtægter
Renteudgifter

1
106
114
0
2.113
-2.113

0
0
0
0
461
-461

919
921
39
0
2.244
-2.244

0
0
0
0
487
- 487

Årets resultat

114

0

38

0

31/12-2016
1.183
5
9.748
57
10.994

31/12-2017
1.183
5
10.624
57
11.869

21.037
2.541
576
81.936
6.693
112.783
123.777

19.841
2.742
454
93.273
6.510
122.820
134.689

1.573
18.214
4.754
24.541
0

50
23.085
4.772
27.907
0

97.325
1.911
99.236
123.777

105.163
1.620
106.783
134.689

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 2017
Afd.

Adresse

Overskud i kr.

1

Sdr. Landevej 41 - 57

122.529

2

Sdr. Landevej 44 - 106

44.472

3

Friheds Allé 13-45

6

Helgolandsgade 12-14 og Arnkilgade 1

30.816

8

Ørstedsgade 75-131 og Tandsbjerg 2-8

11.297

9

Ringgade 240-270

69.395

10

Orla Lehmannsvej 1-13 og
Grundtvigs Allé 1-5

11

Borgmester Andersens Vej 1-39

336.552

12

Grundtvigs Allé 7-29

195.012

14

Skovkrogen 1-20

29.378

15

Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F

47.695

16

Vesterkobbel 1-56

92.125

19

Skt. Jørgens Bjerg 1, 5, 9
Kirkegade 5

20

Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade

21

Udsigten 2, 4, 6,
Bosagergården 13

96.727

23

Lavbrinkevej 11-45

32.470

25

Frederikparken 1-7 & 2-6

148.034

26

Frederikparken 8-10 & 9-13

117.998

27

Servicearealer Vøl-Bo gade 11

28

Vøl-Bogade 11

39.147

29

Fregatten, Jagten, Galeasen

28.206

32

Damgade 34,36,38,40,42

91.936

Underskud i kr.

6.968

2.264

151.297
240.679

1.824
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Overskud / underskud i afdelinger 2017
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

41.136

110

Bakkebo 1-12 og Højbo 1-20

38.087

114

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

119

Tinggården 1-19

122

Kløverholm

124

Askerøj

40.397

125

Louisegade, bofællesskab

38.453

128

Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33

28.151

130

Fredskovvej og Ringridervænget

85.799

131

Kløverlykke 8-54

27.756

151

Byhusene

Overskud i kr.

Underskud i kr.

0
6.726
13.961
185.903

128.352
35.479
181.810

248.089

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

22

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 14. maj 2018, kl. 18.30
i Augustenborg Hallen
Tilstede: 60 medlemmer af repræsentantskabets i
alt 85 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.

EU projektet Happi:
Søbo er gået sammen med de 6 andre
boligorganisationer i kommunen og Projekt
Zero om en ansøgning til EU projektet
Happi, der skal øge samarbejdet på tværs
af boligforeningerne m.h.t renoveringer,
energioptimering og fælles udbud af
arbejder for at få bedre priser.
Der er søgt om tilskud på 15.2 mil. Euro til
56 boligafdelinger med 3.300 lejemål.
Søbo har tilmeldt 6 afdelinger/projekter. Vi
har allerede modtaget et tilskud på kr.
390.000,- til dækning af vore udgifter til
rådgivning og administration.
I forbindelse med samarbejdet med Projekt
Zero har afd. 11 Borgmester Andersens Vej
været behjælpelig med promoveringen af
deres pilotprojekt bl.a. i TV Syd. En speciel
tak til afd. 11.
Landsplan for ghettopakke:
Orientering
om
finansieringen
ghettopakken.

2.

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

af

Sønderborg Fjernvarme:
På fjernvarmens generalforsamling den 24.
april blev Erling Jürgensen valgt til
bestyrelsen som Søbos repræsenteret i
Sønderborg Fjernvarme.
Kurser og studietur:
Søbo har et tæt samarbejde med Nordborg
Andelsboligforening omkring kurser og
studieturer.
B42 har udtrykt interesse for at deltage i
dette samarbejde som vil øge samarbejdet
på tværs i kommunen.
Kollegierne:
Skema A er godkendt. Licitation afholdt
den 9. maj 2018.
Bülowsvej:
Skema A under udarbejdelse forventer
indsendelse
til
kommunen
inden
sommerferie.

Annalise
følgende:

Lyngkilde

informerede

om

Brand på Louisegade – Trist at vi skulle
rammes af denne brand, der har forvoldt
store skader på lejer og bygning. Tak til
administrationen for deres indsats i
forbindelse med branden.
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Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde fortsat….

Regnskab:
Det går godt i Søbo. I løbet af 2017 har vi
modtaget 989 nye opnoteringer via fællesopnotering.
Hovedforeningen kommer ud med et
overskud på kr. 38.000.
34 boligafdelinger fik et overskud, 3
afdelinger
havde
et
underskud.
Dispositionsfonden er blevet forøget trods
tilskud til mange store projekter.
Ingen ledige boliger.
Til slut takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne, administrationen samt alle
repræsentanter for det gode samarbejde.

Derefter gennemgik forretningsfører Hans
Peter Hollænder den udsendte beretning.
1.
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Endelig godkendelse af årsregnskabet
2017 for organisationen og afdelingerne med tilhørende revisionspåtegning samt forelæggelse af
budget for 2018.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
gennemgik foreningens regnskab.
Afd. 23 - Flemming Christoffersen – Der
mangler nogle adressenumre i afd. 23 i en
af opstillingerne i årsberetningen.
Det skyldes fejl i økonomiafdelingens
regneark.
Vil blive ændret inden næste årsregnskab.

Afd. 14 – Nils Højsager-Jessen - Hvilke
afdelinger kunne blive ramt af, hvis
ghettoplanen tog lejernes penge i
Landsbyggefonden LBF - Hans Peter
Hollænder oplyste, at Domea tidligere har
startet helhedsplaner for afd. 110 og afd.
114 op, og LBF har besigtiget afdelingerne
i marts måned.
Organisationsbestyrelsen har dog allerede
besluttet, at udgiften til etablering af
varmepumper i afd. 110 kan medfinansieres via Søbos trækningsret og dette
sammenlagt med, at der er mulighed for at
søge om dispositionsfondsfritagelse for et
uamortiseret lån kan være det nødvendige
for afdelingen.
Det vil blive drøftet med afdelingsbestyrelsen.
LBF har foreslået, at 6 ungdomsboliger kan
fjernes når de øvrige boliger renoveres i
forbindelse med helhedsplanen for afd.
114.
Disse boliger er p.t. alle udlejet, men der er
ingen venteliste til boligerne.
Det vi kunne have gået glip af, er typisk
støttede lån, og her skal vi være
opmærksomme på, at selv støttede lån
koster, og hvis problemet er, at huslejerne
er lidt høje i forhold til beliggenheden, så
skal vi også være varsomme med
yderligere belåning.
Dirigenten sendte årsregnskabet for 2017
til afstemning

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde fortsat….
1.

Byggeprojektet på Bülowsvej.
Gennemgang af byggeprojekt v/Hans Peter
Hollænder.
Arkitektfirmaets
tegninger
bringer vi på side 40 til 47 her i bladet..
2.

Overtagelse af kollegierne.
Hans Peter Hollænder orienterede om
sagens stade.

3.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Alex Nielsen - Udsendelse af
referat fra afdelingsmødet.

Alex Nielsen kommenterede forslaget.
Efter en del drøftelser var der enighed om,
at det håndskrevne notat fra afd. 119 skal
kunne ses på soebo.dk og omdeles til
beboerne.
Er der ikke et afd. bestyrelsesmedlem eller
en beboer der ønsker at skrive referatet
bliver der lavet et beslutningsreferat af
deltageren fra administrationen.
Dette vil blive lagt på hjemmesiden.
4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for en
2 årig periode.
Formand Annalise Lyngkilde – blev
genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Erling Jürgensen – blev
genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Charlotte Sørensen –
blev genvalgt.

Conny Hauge
Valg af 1. suppleant – Conny Hauge fra
afd. 2 blev valgt

Nichlas Hummelsberger
Valg
af
2.
suppleant
–
Hummelsberger afd. 3 blev valgt.

Nichlas

5.

Evaluering af kursus for afdelingsbestyrelser den 27. januar.
Bestyrelsen har evalueret kurset og
anmodede
om
repræsentantskabets
holdning til det ændrede kursuskoncept.
Repræsentantskabet vil gerne fortsætte
med at afholde kurset på Mommark
Handelsskole.
Christina Hummelsberger - afd. 3 – Det
første kursus med lærerigt indhold og gode
workshops, som hun har deltaget i.
Kursusudvalget har tidligere meddelt, at de
vil planlægge en bustur til Sydals,
Augustenborg og Sønderborg, herunder
Bülowsvej. Mange repræsentanter mente,
at
det
kunne
være
interessant.
Kursusudvalget arbejder videre med
planlægningen af en bustur til efteråret.

6.

Tidsplan
for
afvikling
af
afdelingsmøderne in 2018.
Afd. 3 og 12 vil gerne have ændret
tidspunkt i 2019.

7.

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår PWC.
Repræsentantskabet valgte PWC.

8.

Eventuelt.

Erling Jürgensen fra redaktionsudvalget til
Søbo Nyt meddelte, at deadline til Søbo
Nyt er den 20. maj 2018.
Flemming Christoffersen afd. 23 – Kunne
være rart med en anden bordopstilling til
mødet, så man ikke sidder med siden til,
men med front mod bestyrelsen.
Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for
et godt og konstruktivt møde - der sluttede kl. 20.30.
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Det årlige kursus for Søbo og NAB i Mommark.
Igen i år havde kursusudvalget for NAB og Søbo
arrangeret det årlige kursus for afdelings- og
organisations bestyrelses medlemmer.
Kurset foregik som sædvanlig på Mommark
Handelsskole lørdag den 27. januar 2018.

Kurset startede kl. 9 med kaffe og morgenbrød,
hvorefter kursusudvalget bød velkommen og fortalte
om dagens program - som i år var blevet forkortet til
at slutte kl. 15.30.
Formiddagens
første
emne
var
FÆLLES
OPNOTERING.

BL repræsenterer boligforeninger blandt andet
overfor regering og folketing m.m..
Jan fik en del spørgsmål, da denne forening ikke
har været særlig god til at oplyse hvad de går og
laver.
Det mente Jan vil blive ændret i det kommende år,
da der skal vælges en ny bestyrelse til de forskellige
kredse i Danmark.

Dagens 3. emne var PERSONDATALOVEN, det var
igen Hans Peter Hollænder der stod for dette.
Persondataloven er en ny lov som træder i kraft
den 25. maj 2018.
Loven betyder bl.a. at navne og adresser ikke må
stå på nettet eller blade m.m. uden at man skriftlig
har givet tilladelse.
Formiddagens sidste emne stod Henrik Bielefeldt
fra Project Zero for.

Hans Peter Hollænder fra SØBO fortalte om
samarbejdet mellem SØBO, NAB og Gråsten
Andelsbolig forening og de muligheder der fandtes i
det samarbejde.
Næste emne var HVAD ER BL.
Dette emne stod Jan Mortensen fra NAB for.

Jan forklarede at " BL- DANMARKS ALMENE
BOLIGER" er en forening som danske boligforeninger
er medlem af.
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Han fortalte om, hvad Project Zero står for – blandt
andet energi besparende projekter som Søbo har fået
på Borgmester Andersensvej og masser af andre
opgaver rundt omkring i Sønderborg kommune.

Det årlige kursus for Søbo og NAB fortsat….
Eftermiddagen bød på 3 workshop - hvor emnerne
var:
* Økonomi - hvad ? hvorfor ? hvordan ?
v/. Jan Mortensen NAB
* Sammenlægning af afdelinger – Fordele/udfordringer v/. Hans Peter Hollænder SØBO
* Råderet - Hvad er råderet ? v/. Jesper Baun
Schmidt SØBO og Jørn Werner NAB.
Her kunne alle deltagere vælge 2 workshop, som
de kunne deltage i og det var ingen tvivl om, at det
var populært - de fire medarbejdere fra NAB og
SØBO fik masser af spørgsmål, som de besvarede på
bedste vis.
Foto og tekst: Erling Jürgensen.

Efter en kop eftermiddags kaffe, var tiden kommet
til at opsummere dagens emner.
Da det var overstået var klokken blevet 15.30 - der
blev sagt tak for i dag og alle deltagere kunne tage
hjem.

Kredsmøde i 8. kreds - 16.01.2018 på Folkehjem i Aabenraa
Der var repræsentanter fra hele kredsen.
Der blev efterlyst kandidater der ville stille op på
valgmødet den 4. 04.18.
Der blev efterlyst mere åbenhed fra kredsen,
måske i form af nyhedsbreve.
Poul Hansen fortalte ud fra sine erfaringer som
fodboldtræner og sportskommentator.
Fællesskab forpligter.
Der skal gives noget for at modtage noget, man
skal tage det ud fra kulturer/ styrker/ svagheder.
Begejstring =at fejre

De væsentlige elementer:

Teamwork
Spillestil
Sætte det bedste hold

Team building
Motivation er forskellig fra person til person
Hårdt arbejde – respekt
Grupper er altid udfordret, der skal skabes en
dynamik der kan rumme alle personligheder, lige fra
de forsigtige til den fanden i voldske, jo flere typer
desto bedre er adfærden.
Det vigtigste er respekten for hinanden.
Spillestil er lig med DNA
Udvikling af ressourcer

Mismod =fejlfinding

Motivation

Krav til spillerne

Sætte det bedste hold med de forskelligheder der
er.
Dette er i min optik netop det man gør når man
skal sidde i en bestyrelse og lære at arbejde sammen
og trække på samme læst.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

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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Konstituering i Boligforeningen SØBO.
På bestyrelsesmødet mandag den 4. juni 2018 har
organisationsbestyrelsen konstitueret sig som følger:

Beslutning: Anne Catrine Sørensen
valgt.

Sidste års beslutning anført i kursiv
Næstformand: Hanne Petz
Beslutning:
valgt.

Birger

Repræsentant i bestyrelsen for Augustenborg
Fjernvarme: Anne Catrine Sørensen.

Persson

Byggeudvalg: Annalise Lyngkilde, Hanne Petz,

Erling Jürgensen og Jens Peder
Nørgaard.
Beslutning: Annalise Lyngkilde,
Birger
Persson,
Erling
Jürgensen og Jens Peder
Nørgaard valgt.

Kredsdelegerede i 8. Kreds:

Hele organisationsbestyrelsen og
Hans Peter Hollænder
Beslutning:
Hele
organisationsbestyrelsen og Hans Peter
Hollænder valgt.

Organisationsbestyrelsens beretningsudvalg:

Annalise Lyngkilde og Hans Peter
Hollænder
Beslutning: Annalise Lyngkilde
og Hans Peter Hollænder valgt.

Studietursudvalget SØBO og NAB: Hanne Petz
Beslutning: Hanne Petz
Jens Peder Nørgaard valgt.

og

Kursusudvalget SØBO og NAB: Hanne Petz og

Jens Peder Nørgaard.

Beslutning: Hanne Petz
Jens Peder Nørgaard valgt.

og

Bladudvalg SØBO: Anne Cathrine Sørensen, Erling

Jürgensen og Birger Persson.

Repræsentanter til Domea.
Der kan udpeges 7 repræsentanter.
Organisationsbestyrelsen udpeger selv.
Der er ikke kommet interesse/tilkendegivelser ind fra afdelingsbestyrelserne.
Beslutning: Organisationsbestyrelsen valgt.
Kontaktpersoner
til
afdelingsbestyrelse:
Følgende er p.t. valgt:
Afdeling 1:
Afdeling 20:
Afdeling 25:
Afdeling 28:
Afdeling 102:
Afdeling 108:
Afdeling 114:
Afdeling 119:
Afdeling 122:
Afdeling 125:
Afdeling 131:

afdelinger

uden

Erling Jürgensen
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Erling Jürgensen
Anne Cathrine Sørensen
Charlotte Sørensen
Charlotte Sørensen
Anne Cathrine Sørensen
Jens Peder Nørgaard
Charlotte Sørensen
Charlotte Sørensen

Beslutning: Alle genvalgt – bortset fra
afdeling 108, som blev overtaget af
Birger Persson.
Bestyrelsesmedlem i Sydals Ældreboliger:

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

Derudover kan det oplyses

Beslutning:
Anne
Cathrine
Sørensen, Erling Jürgensen og
Birger Persson valgt.

- at Erling Jürgensen er repræsenteret i Sønderborg
Fjernvarmes bestyrelse - valgt direkte af lejerne og
at han fortsætter hermed.

Kontaktudvalg mellem boligorganisationer og
Sønderborg Kommune:

- 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.

Annalise Lyngkilde og Hans Peter
Hollænder.
Beslutning: Annalise Lyngkilde
og Hans Peter Hollænder valgt.

28

- at forretningsfører Hans Peter Hollænder er valgt
ind i Nykredits repræsentantskab opstillet på Søbo’s
lån.

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I AUGUST OG SEPTEMBER.
Afdelingsmøder onsdag den 29. august 2018
Afd. 110

Højbo og Bakkebo

kl. 14.30

Fælleslokalet Bakkehuset

Kaffe med kage

Afd. 128

Svinget og Ærøvej

kl. 16.00

Fælleslokalet Bakkehuset

Smørebrød

Afd. 124

Askerøj

kl. 14.30

Spisesalen på Askerøj

Kaffe med lagkage

Afdelingsmøder torsdag den 30. august 2018
Afd. 114

Mølvang, Midthave, Tandsbusk

kl. 16.00

Sundsmarkvej 14

Kaffe med kage

Afd. 16

Vesterkobbel

kl. 17.00

Beboerhuset Vesterkobbel

Middag kl. 19.00

Afd. 20

Dam-Bo, Ler-Bo, Damgade 2A

kl. 10.00

Mødelokalet Ler-Bo

Kaffe med kage

Afd. 28

Vøl-Bo

kl. 15.00

Fælleslokalet på Vøl-Bo

Kaffe med kage

Afd. 125

Louisegade 1

kl. 14.30

fælleslokalet

Kaffe med kage

Afdelingsmøder mandag den 3. september 2018
Afd. 8

Tandsbjerg og Ørstedsgade

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 14

Skovkrogen

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 19

Sankt Jørgens Bjerg og Kirkegade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 23

Lavbrinkevej

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 9

Ringgade

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 1

Søndre Landevej

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afdelingsmøder onsdag den 5. september 2018
Afd. 26

Frederikparken

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City Middag kl. 19

Afd. 25

Frederikparken

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City Middag kl. 19

Afd. 3

Friheds Alle

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City Middag kl. 19

Afd. 12

Grundtvigs Alle

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City Middag kl. 19

Afd. 32

Damgade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City Middag kl. 19

Afd. 2

Søndre Landevej

Kl. 17.15 Danhostel Sønderborg City Middag kl. 19
Afdelingsmøder tirsdag den 11. september 2018

Afd. 10

Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Alle kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Spiser i Kahytten

Afd. 6

Helgolandsgade og Arnkilgade

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 21

Udsigten og Bosagergården 13

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 11

Borgmester Andersens Vej

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 15

Hjortevej, Stationsvej

kl. 17.15

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afd. 29

Fregatten, Jagten, Galeasen

kl. 19.45

Danhostel Sønderborg City

Middag kl. 19

Afdelingsmøder torsdag den 13. september 2018
Afd. 102

Louisegade

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 106

Kløvermarken

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 119

Tinggården

kl. 19.30

Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 107

Tjørnebakken

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 130

Fredskovvej og Ringridervænget

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 151

Byhusene

kl. 17:00

Augustenborg Hallerne

Buffet kl. 18.45

Afd. 109

Æblehegnet

kl. 17.00

Augustenborg Hallerne

Kaffe med boller

Afdelingsmøder tirsdag 18. september 2018
Afd. 108

Kavsløkke

kl. 17.00

Afd. 122

Kløverholm og Kløverløkke

kl. 17.00

Afd. 131

Kløverløkke

kl. 19.30

Knøsgård

Spise 18.45 Kløverlykke
Landgangsbrød/mad
Fælleshuset på Kløverløkke
fra Detlev kl. 18.45
Fælleshuset på Kløverløkke Spise kl. 18.45

Datoer og tidspunkter er vejledende – der kan ske ændringer, hvilket naturligvis vil blive meddelt de berørte.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Kløvermarken 33

29 37 93 35

birgerp26@gmail.com

40
27
27
29
21

kdalgaard@stofanet.dk
hpetz@jubii.dk

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

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

74 43 16 71

27
83
92
60
60

86
87
51
34
86

71
60
13
02
42

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

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

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

Telefon

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

Mobil

E-mail

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

74 43 05 60

info@soebo.dk

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

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:
Nichlas Hummelsberger, Friheds Allé 45
Christina Dyhr Hummelsberger, Friheds Allé 45
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92
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connyhauge@gmail.com
nydahl-voss@mail1.stofanet.dk
lisstolberg@gmail.com

nichlas.hummelsberger@gmail.com

60 14 13 58
26 20 76 09

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

20 88 17 37

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

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

24 65 59 65
24 84 91 58

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

jbemb@post.tele.dk
ajh2010@live. dk

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

Telefon

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

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

Mobil

E-mail

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

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

birtheleonhardholm@gmail.com

60 43 51 09
30 58 09 29

ave@danfoss.com
claus.b.s@gmail.com

29 86 77 56

petrat-meyer@stofanet.dk
egedal@familie.tele.dk

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

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

kdalgaard@stofanet.dk
wivienjensen@gmail.com

AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
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

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:
Svend Aage Petrat-Meyer, Skovkrogen 11
Flemming Egedal, Skovkrogen 18

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

74 42 42 42

74 43 12 45

buhrannemette5@gmail.com

ejnarduus@stofanet.dk
peterina@hotmail.dk

info@soebo.dk

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

enol.isoe@gmail.com

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

74 43 05 60

info@soebo.dk

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

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 28 – Vøl-Bo
Formand / bestyrelse:
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 43 07 23

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.

studie4@live.dk
lavbrinke@mail.dk

gismo2000@live.dk

24 24 18 99
agsmallpiece@yahoo.dk
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

81 61 55 10

britaskyborg@gmail.com
hansjstruck@gmail.com

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

AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Hans Jørgen Struck, Damgade 346 II th.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.

74 42 76 98

AFDELING 102 - Louisegade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

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

fogrose@gmail.com

74 43 05 60

AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:
Birger Persson, Kløvermarken 33

info@soebo.dk

birgerpersson@yahoo.com

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

bert-preiss@jubii.dk
Agl250477@gmail.com

AFDELING 108 - Kavsløkke
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 109 - Æblehegnet
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

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

info@soebo.dk

AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

info@soebo.dk

74 43 05 60

AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:
Erik Heise, Svinget 23
Ingrid Schmidt, Svinget 19
AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Holm, Fredsskovvej 6
74 47 05 02
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erik-heise@hotmail.dk

sonja.60@hotmail.com

41 31 31 77
28 55 92 11

svendsen@9316.dk
jaholm@hotmail.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
Formand / bestyrelse:
Jørn Blom Søgaard, Kløverlykke 8
Susanne Poulsen, Kløverlykke 24
Henrik Collin, Kløverlykke 24

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

grillbill@live.se
susanneholmgaard@gmail.com

AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2

justme51@stofanet.dk

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

Afdeling 11

74 42 95 68

jbemb@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Allan Hansen, Borgm. Andersens Vej 27 st. tv.
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102

Afdeling 15
Afdeling 15
Afdeling 11
Afdeling 2

74
23
40
23

kdalgaard@stofanet.dk

43
66
33
44

16
77
63
88

71
72
07
40

ajh2010@live.dk
connyhauge@gmail.com

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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Lidt fra nogle af SØBO’s afdelinger.
Julehygge i fælleslokalerne på Vølbogade 11 - fredag den 8. december kl. 15.00.

VØLBO – et rigtigt hyggeligt sted med 27 lejligheder
– alle på 65 kvadratmeter.

Der var pyntet op med flot juletræ på gangarealerne.

Nina og Bente gjorde det hele klart i køkkenet.

Nina, Bente. Anita, Steen og Bertram hygger sig med
kaffe, æbleskiver og småkager.

Bombealarm på Damgade – afdeling 32

Foto:
Thomas Teichert

Tirsdag den 10. april
2018 var gartnere
ved at fjerne nogle
buske i afd. 32 på
Damgade - da de
pludselig støtte på
en mine.
Politiet blev tilkaldt
og kom og afspærrede området, hvorefter bomberydderne
fra forsvaret blev
tilkaldt.
Heldigvis kunne de
konstatere at det var
en attrap fra Sønderborg Kaserne, men
ingen kan forklare
hvordan den er endt
her.
Tekst:
Erling Jürgensen
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Fælleshuset i afdeling 108 er ombygget til lækker lejlighed.
I flere år har afdelingen døjet med et underskud på deres fælleshus - da det blev udlejet og benyttet alt for
lidt. På et afdelingsmøde besluttede beboerne derfor at ombygge deres beboerhus til en bolig og derved få en
lejeindtægt på boligen i stedet for et underskud på beboerhuset.

Fælleshuset under ombygningen med et helt nyt
køkken i det store køkken, alrum og stue.

Hele boligen bliver hypermoderne med elvarme i alle
boligens rum – det kræver en hel del kabler m.m..

Boligen er nu færdig renoveret og blev vist frem for afdelingens beboere inden de nye flytter ind den 1. juni.
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Uhyggelig brand på Louisegade i Augustenborg.

Branden fik desværre en tragisk afslutning – da en
56-årig kvinde efter behandling på Rigshospitalet
døde af sine kvæstelser.
Ligeledes måtte en hund aflives som følge af
skaderne i forbindelse med branden.
Lejligheden udbrændte totalt bortset fra et enkelt
værelse - ligesom der blev vandskadet og sodskadet i
3 nabolejligheder.
Foto og tekst: Jesper Baun Schmidt.
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Fremtidens byggeri på AKK’s tidligere industrigrund.
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Fremtidens byggeri fortsat….
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Fremtidens byggeri fortsat….
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Fremtidens byggeri fortsat….
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Fremtidens byggeri fortsat….
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Fremtidens byggeri fortsat….
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Fremtidens byggeri fortsat….
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Fremtidens byggeri fortsat….
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