
 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2014 

 

Endelig er det lykkedes at finde en dato for generalforsamlingen, Det har været en lang og 
sej kamp, som skyldes udefra kommende omstændigheder, på grund af nye regler. 
 
De intensioner som bestyrelsen havde om at holde 4 bestyrelsesmøder årligt med 
suppleanter er ikke lykkedes, så der er plads til forbedringer. 
  
Heldigvis var vi været skånet for de store mængder sne, så vi har sparet lidt på salt og 
snerydning. 

En af årets store opgaver er afsluttet, nemlig facaderens samt efterbehandling af mure. 
Det tog lidt længere tid end beregnet, da Henrik ("Brian") var god til at snakke med de 
enlige kvinder, så opgaven greb lidt ekstra om sig. Men resultatet er blevet pænt  og det 
skulle gerne holde de næste mange år.. 

Efter det fik bestyrelsen en lokal murer til at reparere alle afskalninger og sætningsskader i 
murværket, men arbejdsindsatsen og fakturaen er bestyrelsen ikke tilfreds med..  

Søbo's hjemmeside er ikke kommet op at køre, det er der flere grunde til, bl.a. kunne 
firmaet, som ABF anbefalende, ikke leve op til forventningerne. 

Når Søbo i forbindelse med større renoveringer beder folk om at flytte ting i haverne, er 
det utilfredsstillende, at det ikke bliver efterlevet. Det kan betyde, at opgaverne kommer til 
at tage længere tid og koste mere. 

I november blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for at få godkendt 
efterisolering af hulmurene. 

Bestyrelsen har modtaget en klage, som er blevet behandlet, og det har resulteret i en 
skriftlig advarsel. 

Omgangstonen i Søbo er blevet meget hård og skaber dårlig stemning. Det er ikke i orden, 
når vi er så få beboer, at man ikke taler ordentligt til hinanden. Det synes bestyrelsen, at vi 
skal sætte fokus på fremover, så vi alle kan holde ud at bo her. 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at der kommer et festudvalg, sådan at sommerfesten i 
år kan blive til noget. Det vil være hyggeligt. 

HUSK at være med til at skifte de gennemsigtige sække  - fylde benzindunkene til 
græsslåmaskinen og købe salt, når der mangler. Kom med regningerne til formanden og 
få pengene retur.  
 

Formanden takker bestyrelsen for et godt år.  


