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

v/ formand Hans-Otto Wrang-Andersen, Søndre Landevej 57, 2. tv, 6400 Sønderborg, 60451459  

 

 

6400 Sønderborg, den 06. august 2020 

Referat 

af bestyrelsesmøde, den 06. august 2020 kl. 14.00 

hos Hans-Otto Wrang-Andersen, Søndre Landevej 57, 2. TV, 6400 Sønderborg 

 

1. velkomst 

2. valg af dirigent og referent 

3. gennemgang af afdelingens budget for 2021 

4. forslag til behandling på afdelingsmødet 

5. afholdte møder i SØBO 

6. forslag til opgaver i afdelingen.  

7. næste møde og eventuelt. 

 

Ad 1: Hans-Otto bød velkommen, i mødet deltog Poul_Erik Jørgensen, Dennis 

 Bækkel og Hans-Otto Wrang-Andersen. 

Ad 2: HO styrer slaget gang og skriver referat. 

Ad 3: Det fremsendte budget blev gennemgået og der fandtes ingen større 

 afvigelser, hvorfor det blev godkendt og underskrevet af den samlede 

 bestyrelse. Poul-Erik påtog sig opgaven med at aflevere det 

 underskrevne budget på SØBO’s kontor. 

Ad 4: Det blev besluttet at fremsætte forslag om etablering af ny legeplads på 

 det nuværende legepladsområde samt etablering af 2 nye fodboldmål 

 på græsarealet ved nr 41-45. 

 Det blev besluttet at fremsætte forslag om 2 gange klipning af hæk, 

 nemlig ultimo maj-primo juni g ultimo august. 

Ad 5: Der har været afholdt formandsmøde ultimo juni, hvor der orienteredes 

 om procedure for afholdelse af beboermøder samt regelsæt i forbindelse 

 med de skærpede COVID-19-tiltag. SØBO’s hovedbestyrelse vil være 

 behjælpelige med at sikre, at alle regler og tiltag overholdes. 



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

v/ formand Hans-Otto Wrang-Andersen, Søndre Landevej 57, 2. tv, 6400 Sønderborg, 60451459  

 SØBO’s hovedbestyrelse har udarbejdet en lille folder om 

 beboerdemokrati og beboermedbestemmelse, som lægges i samtlige 

 beboeres postkasse sammen med en lille info-seddel om afdelingens 

 bestyrelse. Dennis påtog sig opgaven med omdelingen. 

Ad 6. Ingen nye opgaver på nuværende tidspunkt. 

Ad 7: Ikke fastsat og intet nyt. 

 

Med venlig hilsen 

Hans-Otto 


