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

 

Referat af bestyrelsesmøde, den 10-12-2019 

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

1.  Velkomst 

2. Valg af dirigent og referent 

3. status affaldsanlæg 

4. gennemgang af tillæg til referat af afdelingsmødet 2019 

5. afholdte møder i SØBO 

6. forslag til fornyelser / renoveringsopgaver i afdelingen.  

7, Næste møde og eventuelt. 

 

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

samt Sonja Bækkel. Dorte Werenskiold havde meldt afbud. 

Ad 1.  Velkomst og tak til værterne. 

Ad 2:  Hans-Otto styrer slagets gang og tager referat. 

Ad 3: Vi er desværre ikke kommet så langt med det nye affaldsanlæg, da vi 

 afventer et svar fra Sønderborg Kommune om et møde. HO tager 

 fornyet kontakt til kommunen efter nytår. 

Ad 4: Det udarbejdede tillæg til referat af beboermødet den 03-09-2019 blev 

 gennemgået og godkendt. Man enedes om at der blev taget fornyet 

 kontakt til Anne-Lise Lyngkilde og Erling Jürgensen for at få et møde i 

 stand med organisationsbestyrelsen, da vi ikke mener, at man kan 

 forhindre os i at udarbejde et tillæg til referatet, da det var mangelfuldt 

 og fejlbehæftet. HO skriver til Anne-Lise og Erling. 

Ad 5: Der orienteredes om de afholdte møder i Søbo. Der har været afholdt 

 intro for nye bestyrelsesmedlemmer, formandsmøde og 

 repræsentantskabsmøde. Indholdet af disse møder blev kort 

 gennemgået. Indholdet af repræsentantskabsmødet kan endvidere 

 læses i SØBO-Nyt, December 2019. 

Ad 6: Endnu en gang blev der spurgt til rengøring og maling af vores kældre, 

 som står på listen over udførte arbejder i 2019, men som ENDNU IKKE 

 er lavet. HO foreslog, at inspektørerne ordnede det i deres juleferie, for 

 så kunne det nås i 2019. 



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

 HO foreslår, at kontakter til lysstyring i opgange og kældre erstattes med 

 censorstyring, da det eksisterende anlæg efterhånden ikke virker 

 optimalt. Ligeledes bør alle lyskilder erstattes med LED-lyskilder. 

 Der er stadig nogle småreparationer, som skal udføres, bl.a. en løs 

 kontakt i opgang 49 (blok 2), ved hoveddøren og et håndtag bundet 

 sammen med strips i blok 3. 

 Der blev drøftet et nyt system til styring af vasketider, da der er flere 

 tilfælde af, at der ikke er indbyrdes respekt af vasketider og at der tillige 

 kan undgås ventetid, hvis den pågældende alligevel ikke ønsker at 

 bruge sin vasketid. 

 Samtidig drøftedes meningen med at man har ændret låsene i 

 vaskerummene. Dette kan undgås ved et elektronisk tidsstyringssystem 

 og i øvrigt mangler der en vrider indvendig på døren, så man kan 

 komme ud hvis døren skulle blive låst udefra. 

 Dennis foreslår, at der anskaffes et antal bord/bænke, som kan stå i 

 gruset ved hver blok. 

Ad 7: Poul-Erik efterlyste nogle stærkere pærer i lamperne ved gangsti og 

 trappe til p-plads. 

 Dennis gjorde opmærksom på at lamperne i carportene trænger til en 

 rengøring. 

 Dennis mener vi skal have en postkasse til afdelingens bestyrelse. Den 

 kunne monteres på væggen ved bagindgangen til nr 49. 

 Poul Erik siger, at Thorvald har afdelingens flag og at Thorvald gerne vil 

 vide hvem der skal have det. HO accepterer at flaget afleveres til ham 

 som formand. Thorvald har afleveret flaget og det ligger nu hos HO. 

 

HO takkede for god ro og orden og mødet hævedes med et ønske om en glædelig 

jul og et godt nytår til bestyrelsen og suppleanter. 

Hans-Otto Wrang-Andersen 

referant 


