
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 23. Juni 2020 

Referat af bestyrelsesmøde, den 22-06-2020 

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

1. velkomst 

2. valg af dirigent og referent 

3. gennemgang af markvandringen  

4. nye legepladser, bænke og lamper 

5. afholdte møder i SØBO 

6. forslag til opgaver 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: Ved afdelingens årlige markvandring den 22-04-2020, deltog Brian og 

 Thorvald fra inspektørafdelingen og Dennis, Poul-Erik og HO fra 

 afdelingsbestyrelsen. 

 Det aftaltes at der indhentes tilbud på sensorlamper til afdelings trapper 

 og kælderarealer. Der indhentes en samlet pris på hele pakken. 

  Der bestilles nyt tidsstyrings/bookingsystem til vaskerier. 

 Trappernes terrazzo repareres i alle opgange. 

 Nye vaskekurve/vogne hvor det er nødvendigt 

 Rengøring af lamper i carporte 

 Der indhentes tilbud på fjernelse af det nuværende knallertskur samt 

 etablering af et nyt knallertskur. 

Ad 4: Der blev drøftet mulighed for etablering af ny legeplads i henhold til 

 tilbud indhentet fra inspektørafdelingen. HO har efterfølgende talt med 
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 Brian, som får leverandøren af legepladsudstyr til at kontakte HO for 

 nærmere detaljer. 

 Det blev også vedtaget at opsætte et bord/bænke-sæt ved hver blok. 

 Disse er bestilt hos Brian den 23-06-2020. 

 Lamper er bestil og opsættes snarest muligt af N H Jespersen. 

 

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

 seminar for bestyrelsesmedlemmer i SØBO sammen med B42, 

 formandsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde I SØBO’s 

 antenneforening.  

Ad 6: Man enedes om at se tiden an med de oven for  valgte tiltag, dog vil der 

 blive udarbejdet et lille info-kort . 

 

Ad 7:  Næste møde aftaltes til den 27-08-2020 kl. 19.00  

 

HO takkede for god ro og orden og mødet hævedes med ønsket om en god sommer 

til bestyrelsen og suppleanter. 

Hans-Otto Wrang-Andersen 

referant 

 

  


