
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 01. oktober 2020 

 

 

 

Referat  

af bestyrelsesmøde, afholdt den 21. oktober 2020 kl. 19.00 

hos Fie Franke Andersen, Søndre Landevej 47, st. th., 6400 Sønderborg 

med følgende dagsorden 

1.  Velkomst 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Bestyrelsens opgaver 

4. Opfølgning på beboermødet 

5. Næste møde og eventuelt. 

 

Ad 1:  HO bød velkommen og takkede Fie for at hun ville være vært for 

 bestyrelsesmødet.  

Ad 2: HO styrer mødet og skriver referat. 

Ad 3: Dennis blev valgt som næstformand og de to suppleanter blev valgt til at 

 være fest- og aktivitetsudvalg. 

 Fie og Dennis arbejder sammen om afdelingens facebook-gruppe, da de 

 begge har interessen og kompetencerne til at varetage denne opgave. 

 Det blev foreslået, at den lille info-flyer, blev uddelt sammen med 

 indflytningspapirerne. En god ide, som vil blive fulgt op. 

Ad 4: Der blev spurgt til en status for de vedtagne forslag. Det kunne oplyses 

 at Brian arbejder videre med forslag om nye døre, men at arbejdet 

 tidligst kunne startes i løbet af 2021 af hensyn til regnskabet.  

 Dette gælder i øvrigt for flere at de vedtagne aktiviteter. 



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  

 Arbejdet med afdelingens nye legeplads, skulle efter det oplyste, 

 påbegyndes mandag den 02. November 2020. 

 HO kontakter Ebbe for en gennemgang af kældre med henblik på 

 rengøring. 

Ad 5: Lidt brok over det nye affaldssorteringssystem, da man mener at blandt 

 andet papcontainerne er for små og for hurtigt bliver overfyldte og at 

 skiltningen ikke er tydelig nok. 

Næste møde afholdes i foråret, formentlig i marts måned. Aftales senere. 

HO takkede for god ro og orden og hævede mødet. 

 

Med venlig hilsen 

Hans-Otto 

Formand, SØBO Afd. 1 

 


