
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 11. August 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde, den 11-07-2021 

Hos Dennis Bækkel, Sdr Landevej 49, 2. tv 

 

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

1. velkomst 

2. valg af dirigent og referent 

3. siden sidst  

4. forslag til behandling på afdelingsmødet 07-09-2021 

5. næste møde og eventuelt. 

 

Ad 1:  Hans-Otto bød velkommen  og takkede bestyrelse og suppleanter for 

 fremmødet trods det korte varsel.  

 Fremmødt var Fie Franke Andersen, Sonja Bækkel, Poul Erik Jørgensen, 

 Dennis Bækkel og Hans-Otto Wrang-Andersen 

 

Ad 2:  HO skriver referat og styrer slagets gang. 

 

Ad 3:  Der har været afholdt havefest i afdelingen og alt i alt syntes vi i bestyrelsen, at 

 arrangementet var en succes, trods vejret og den lidt sparsomme tilslutning. 

 Festudvalget ser frem til at gentage succesen til næste år. 

 Det aftaltes, at referater fra afdelingens bestyrelses- og afdelingsmøder 

 lægges på afdelingens facebook-profil. Dette gælder også indkaldelsen til 

 afdelingsmødet. 

 Der er blevet opsat nyt lys i opgangene.   

 Legepladsen blev langt om længe etableret og meldt færdig i december 2020. 

 Det ser ud til at den bliver benyttet flittigt, til glæde for de fleste beboere 

  

 Der er endnu ikke blevet: 

 - gjort rent i kældrene 
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 - udbedret skader i opgangene 

 - monteret nye entredøre 

 - tømt skraldespande i vaskerierne 

 - ændret i opsætningen af vaskemaskiner/tørretumbler 

 - flyttet læseren for vaskeri  hen til døren 

 

 Dette til trods for at det blev aftalt ved markvandringerne i 2020 og 2021. 

 Brian rykkes for opsætning af nye grill (lovet i ultimo juni/primo juli) 

 

Ad 4: Fie fremsatte forslag om en liste over beboere, som ønsker nye indvendige 

 døre og skabslåger. 

 Forslag om udskiftning af indvendige døre og skabslåger ved fraflytning 

 Forslag om diverse forbedringer og nye hække, m m 

 

Ad 5:  Hvad skal vi have at spise til beboermødet, HO undersøger hos Lene, SØBO 

 Næste møde 21. september 2021 kl 19.00 hos Dennis  

 

 

HO takkede for god ro og orden og mødet hævedes.. 

 

Hans-Otto Wrang-Andersen 

referant 

 

  


