Bestyrelsens årsberetning for 2016

Det har været et meget turbulent år for bestyrelsen. Der har været mange opgaver, som skulle løses
og koordineres på bedste måde og der har været holdt en del bestyrelsesmøder. Nyhedsbreve
omkring møderne og andre informationer er sendt på mail og er også blevet opdateret på Søbos
hjemmeside (absøbo-thorsager.dk).
Opgaver som er blevet udført
• Kurt Thomassen har været ude adskillige gange for at reparere de tagrender, som han var
blevet bedt om, og som han var blevet betalt for.
• Strube VVS har opsat ny vandhane i cykelskur og afkalket alle varmtvands-beholdere 26 L og M har dog fået nye.
• Nøhr El Service har opsat nye udendørslamper samt nye stikkontakter i skralderum
• Murermester Michael Ørum har udskiftet vinduer og sat lister på døre og vinduer
• Toxin & Co har været ude for at sprøjte 6 hvepseboer.
Øvrige opgave som bestyrelsen har arbejdet med
• Der er blevet indhentet tilbud på varmepumpe-eftersyn hos Varmepumpesyn ApS. De var her i
okt. 2016 og sender en mail til jer i 2017, hvor I kan tage stilling til om I ønsker, at de igen skal
foretage eftersyn af jeres varmepumpe.
• Kommunen blev kontaktet omkring opsætning af kæde ved søen. Bestyrelsen har nøglen til
denne.
• Bestyrelsen har haft udfordringer med Reerslev Vandværk omkring procedure i forbindelse
med aflæsning af vandmåler ved salg af bolig / fraflytning 26 K selvom vandværket var blevet
informeret. Følgende procedure blev aftalt: Reerslev vandværk skal kontaktes, når en bolig
sælges. Så kan vandværket aflæse vandmåleren og samtidig udarbejde en opgørelse på
forbruget, som fraflytter kan betale med det samme eller som bestyrelsen kan tilbageholde
penge for.
• Der er lavet en velkomstfolder til nye beboere
Ting som er indkøbt
• Der er indkøbt tagsten, så vi har ekstra, hvis nogle går i stykker.
• Der er indkøbt græsslåmaskine og nyt festtelt.
• Der blev indkøbt Gori træbeskyttelse og pensler, så kvistene kunne blive malet.
Søbo datoer 2016
• Sommerfest blev afholdt 10. august. (Søbo's 25 års jubilæum)
• Afholdte arbejdsdage 30. april og 30. oktober
De mål, som bestyrelsen havde for 2016 er blevet nået og lidt til.
Formanden takker bestyrelsen for et godt år.

