
 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2015 
 
Velkommen til Didde og Jacob, som er flyttet ind i 26 K i stedet for Jesper. 
 
Det har været et travlt år for bestyrelsen.  
 
Bl.a. har salget af Jespers bolig krævet en masse tid, idet den er blevet solgt efter de nye regler, 
hvor der stilles en masse krav til bl.a. nøgletal. 
 
Udførte opgaver i 2015 
Der blev indkøbt Gori træbeskyttelse og pensler, sådan at alt træværket i Søbo kunne blive malet. 
Alle fik malet deres skure og cykelskuret og skralderummet blevet også malet. Det har pyntet 
gevaldigt. Dog er der stadig flere, som mangler at få malet deres kviste.  
 
Tip-Top Kloak Service udførte i august drænarbejde: 
Dræn stien mellem 26 D og E 
Dræn i buegang mellem 26 B og C. 
Dræn af regnvand i haverne 26 A og B 
Dræn af regnvand i haven 26 L 
Nu er det ikke længere nødvendigt at have gummistøvler på, når man træder ud af døren. 
 
Der er ryddet op bag ved cykelskuret og skralderummet. Dette skal gerne holde ved, så det ikke 
igen bliver en opmagasineringsplads. 
 
Der er blevet opsat P-skilte, sådan at gæster til Søbo kan se, hvor de kan parkere. 
 
Søbos hjemmeside (absøbo-thorsager.dk) er kommet op at køre. Fremover vil det være på 
hjemmesiden I finder informationer om, hvad der sker i Søbo. Nyhedsbreve bliver sendt til jeres 
mail. Så husk at tjekke hjemmesiden og jeres mail. 
 
Opgaver i 2016 
Manglende kviste skal males.  
Parkeringspladserne skal males op med refleksmaling. 
Tagrender  
Vandhane i skraldeskur repareres 
Døre og vinduer gennemgåes / udskiftning af lister 
 
HUSK at slå græs når I har uge eller lav aftale med hinanden, hvis I er forhindret. Det haltede lidt i 
2015.  

Der har været afholdt sommerfest 15. august 
Der har været afholdt arbejdsdag 7. maj og 1 spontan arbejdsdag, hvor der blev plantet 
rosenbuske, med meget møje og besvær hentet ved Thorsbo. Desuden er der yderligere blevet 
beskåret træer og buske. 
 
Festudvalg og grønt udvalg. 
 
I år har Søbo 25 års jubilæum, er der nogle forslag til hvordan det skal fejres? 
 
Formanden takker bestyrelsen for et godt år.  


