
Bestyrelsen for SØBO, Afd.1, Søndre Landevej 41-57, 6400 Sønderborg 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, den 01-10-2019 

 

Mødet var indkaldt af Hans-Otto Wrang-Andersen, med følgende dagsorden: 

1.  Velkomst 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Bestyrelsens opgaver 

4. Gennemgang af materiale vedr. nyt affaldsanlæg 

5. Næste møde og eventuelt. 

Fremmødt var: Hans-Otto Wrang-Andersen, Dennis Bækkel, Poul Erik Jørgensen, samt de 

to suppleanter Dorte Werenskiold og Sonja Bækkel. 

 

Ad 1:  Hans-Otto bød velkommen og takkede Sonja og Dennis for at de ville være 

værter for vores første møde. 

Ad 2: Da ingen meldte sig frivilligt, påtog Hans-Otto (HO) sig opgaven at styre mødet 

samt skrive referat. 

Ad 3: Der var fra SØBO udsendt invitation til introduktionsmøde for den nye 

bestyrelse sammen med et hæfte om bestyrelsens opgaver. Det var meningen 

dette hæfte skulle være gennemgået og drøftet, men da ikke alle havde 

modtaget det, blev vi enige om, at HO skulle skaffe 3 eksemplarer mere til 

gennemlæsning. 

 Der var ligeledes enighed om, at den nye bestyrelse samt suppleant ville 

deltage i intro-møde for nye bestyrelsesmedlemmer, den 24-10-2019. Dorte 

Werenskiold kan ikke deltage p.g.a arbejde. 

Ad 4: Der var til mødet fremskaffet materiale vedrørende nyt affaldssorteringsanlæg. 

Dette materiale blev studeret og drøftet, men dog uden at vi kom frem til en 

endelig afgørelse, tvært imod, fremkaldte det flere uafklarede spørgsmål: Hvor 

langt er Sønderborg Kommune i deres planlægning af omlægningen af 

affaldssorteringen? Hvilken type køretøj er der tale om? Vil det være 

nødvendigt med større omlægninger af adgangsveje? Der blev endvidere 

berørt eventuelle alternative placeringer og drøftet muligheden for at se de 

etablerede anlæg, bl.a. på Grundtvigs Alle og i området omkring Ringbakken. 
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 Det blev besluttet, at der tages kontakt til Sønderborg Kommune for at få 

afklaret hvor langt man her er med planlægningen. Endvidere rykkes for svar 

fra Søbos Inspektørafdeling vedr. rørføring mellem blokkene. 

 

Ad 5: Næste møde blev aftalt til den 12-11-2019 kl 19.00 hos Dennis Bækkel. 

 Der blev rykket for rengøring af kældre, da man efterhånden synes de er 

temmelig beskidte og støvede. Måske en gang maling ville være på sin plads. 

 Dato for opstilling af container for storskrald, undersøges hos SØBO 

 Mødet sluttede med lagkage i anledning af Sonja’s fødselsdag. TILLYKKE. 

   

 

Hans-Otto Wrang-Andersen 

referant 

 


