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Bestyrelsens beretning  

2021 - 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforeningen 
Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af re-

præsentantskabet og afdelingsbestyrelserne og samtidig sige en stor tak til de nuvæ-

rende og afgåede medlemmer for deres indsats i afdelingen og i boligforeningen 

igennem det seneste år.  
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Aktiviteter i foreningen 

Ny direktør 
 

Til vort torsdagsmøde den 18. juni havde vores direktør en vigtig besked til os. Han 

havde fået tilbudt et nyt job og ville derfor fratræde stillingen. Direktørens opsigel-

sesvarsel er 3 måneder, men Mikael gav os 6 måneder, så han havde tid til at afslutte 

sine opgaver på en god måde, og vi havde tid til at finde en ny direktør. Opsigelsen 

kom som et stort chok for os alle, men vi havde en opgave med at komme videre. 

 

Efterfølgende blev det besluttet, at vi om fredagen ville sende en mail ud, hvor vi in-

formerede repræsentantskabet og personalet om opsigelsen. I samme meddelelse blev 

der orienteret om, at bestyrelsen tirsdag den 21. juni ville afholde møde, hvor for-

eningens fremtid ville blive drøftet. 

 

Bestyrelsen skulle nu til at træffe en beslutning om foreningens fremtid. Ved opstar-

ten af mødet deltog Mikael, hvorefter han forlod mødet og stod til bestyrelsens dispo-

sition, da det er en politisk beslutning at tage stilling til, hvordan foreningen skal le-

des/administreres fremadrettet. Såfremt der ville blive foretaget ændringer i forhold 

til den nuværende ledelsesform/administrationsform skal repræsentantskabet være 

med til at træffe denne beslutning.  

 

Med direktørens opsigelse havde vi i bestyrelsen 3 muligheder at vælge imellem: 

 Administration af et administrationsselskab 

 Sammenlægning med en eller flere andre boligforeninger 

 Fortsætte som selvstændigt selskab  

 

Vi havde en længere drøftelse af fordele og ulemper ved de 3 muligheder. Beslutnin-

gen efter denne drøftelse blev, at der var flest fordele ved at fortsætte som selvstæn-

dig forening, og at der hermed skulle ansættes en ny direktør. I samme forbindelse 

snakkede vi om, hvordan organisationen fremadrettet kunne se ud. For at markere at 

håndværkerafdelingen er en vigtig del af B42´s fremtid, ville bestyrelsen søge en ny 

driftschef, som skal overtage det fulde ansvar for håndværkerafdelingen. 

 

Direktøren blev informeret om bestyrelsens beslutning, og herefter gik vi alle over til 

at drøfte processen, der nu skulle igangsættes. Der skulle findes et rekrutteringsfirma 

og nedsættes et ansættelsesudvalg. Sidstnævnte opgave var at afholde samtaler med 

udvalgte kandidater til direktørstillingen og herefter indstille en måske to kandidater 

til bestyrelsen. Udvalget kom til at bestå af formand Kaj Engelhardt, næstformand 

Finn Marquardsen, administrationschef Inge Kristensen og teknisk chef Jens Chr. 

Jessen. Dagen efter mødet blev personalet og repræsentantskabet informeret om det 

videre forløb.  

 

Inden udvalgets opstart skulle der findes et rekrutteringsfirma, som kunne finde eg-

nede kandidater til os. Formanden var vidende om, at Haderslev Andels Boligfor-

ening var i gang med at finde en ny direktør. Næstformand og formand tog derfor en 
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tur til Haderslev for at høre om, hvorledes de havde grebet sagen an. Vi fik en god 

snak og ligeledes fik vi et navn på et rekrutteringsfirma med hjem. 

 

Der blev udvalgt to firmaer til at give et tilbud på at løse opgaven med at finde en ny 

direktør i samarbejde med os. De to firmaer er Baglæns og LOHFF Management 

Consultants A/S. Møder med firmaerne blev afholdt fredag den 8. juli på foreningens 

kontor, og umiddelbart efter afholdelse af møderne blev fordele og ulemper ved de 2 

firmaer drøftet. Valget faldt på Lohff, der skulle hjælpe os igennem processen. 

 

Mandag den 15. august blev der afholdt møde med de første 2 kandidater. De blev 

spurgt ind til forskelige emner og ledelse. Efter mødet fravalgte vi den ene kandidat 

og bad i samme forbindelse om at få nogle flere kandidater på banen. Fredag den 26. 

august var der igen indkaldt 2 kandidater til samtale, og de kom igennem samme møl-

le som de 2 første kandidater. Kandidaterne blev evalueret og 1 sorteret fra. Ansættel-

sesudvalget var enige om, at vi havde 2 rigtigt gode kandidater og ikke havde behov 

for at indkalde flere kandidater.  

 

En hurtig evaluering af kandidaterne blev foretaget, og der var i udvalget enighed om, 

at vi ville lave den endelige udvælgelse mandag den 29. august. Mandagen oprandt 

og udvalget foretog den endelige vurdering og fandt frem til en kandidat. Kandidaten 

skulle kontaktes, og der skulle afholdes ansættelsessamtale, hvilket blev gjort den 31. 

august. Her afholdt næstformand og formand møde med kadidaten og aftalte løn og 

ansættelsesforhold. Kandidaten skulle efterfølgende møde bestyrelsen, hvilket skete 

den 7. september. Bestyrelsen godkendte kandidaten, der så skulle tiltræde den 1. no-

vember. Den 12. september er personalet, repræsentantskab og afdelingsbestyrelser 

orienteret om, at den nye direktør er Lars Riemann. 

 

Sideløbende med rekrutteringsprocessen for den nye direktør, har der været en proces 

med at finde en ny driftschef til håndværkerafdelingen. Her er Kim Heise ansat pr. 1. 

november. Lars og Kim er den 1. november blevet præsenteret for medarbejderne. 

Med de seneste ansættelser ser vores organisation såledeles ud: Administration 18 

medarbejdere, beboerservice/rengøring 9 medarbejdere og håndværkerafdelingen 25 

medarbejdere. 

 

Afdelingsmøder 
Modsat sidste år har vi i 2022 haft muligheden for at afvikle afdelingsmøder. Møder-

ne er afholdt i ugerne 8, 9, 10 og 11. Fremmødet var en lille smule mindre end i 2019, 

men det skal også ses i lyset af, at restriktionerne for Covid 19 lige var blevet ophæ-

vet. Under disse forudsætninger er bestyrelsen meget godt tilfredse med, at vi igen 

kunne aktivere medlemsdemokratiet, og at så mange beboere har deltaget i møderne. 

 

De generelle temaer på møderne var driftsbudget, eventuelle forslag, vedligeholdel-

sesreglement og råderet samt valg til afdelingsbestyrelsen. Budgettet har været ud-

sendt til afdelingsbestyrelserne så de havde mulighed for at kommentere dette inden 

det blev forelagt på afdelingsmødet til godkendelse. Til vedligeholdelsesreglementet 

var der småændringer, som det blev tilpasset til praksis. For de gamle afdelinger vil 

der for næste år igen komme forslag til vedligeholdelsesreglement og råderet, da det 
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bevidst er valgt fra i indeværende år. Forslag er godt at have med, idet alle beboere 

kan komme med forslag til, hvad der skal ske i deres afdeling. I de fleste afdelinger 

fik man genvalgt medlemmer til afdelingsbestyrelsen, men der blev også foretaget en 

del nyvalg. Held og lykke med arbejdet i afdelingsbestyrelserne. 

 

Introduktionskursus 
Aftenen blev afholdt med godt og vel 35 deltagere fra afdelingsbestyrelserne, og der 

deltog både nye, nyere og garvede medlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Indholdet 

er redigeret til, så det virker som en appetitvækker til arbejdet i afdelingsbestyrelsen 

 
Der blev meget kort fortalt om foreningens historie, og hvad vi laver i 8. kreds. Ho-

vedindholdet er, hvorledes arbejdet i afdelingsbestyrelsen foregår. Der fortælles lige 

fra forberedelsen af mødet – til hvad der sker efter mødets afvikling. I praksis fortæl-

les der, hvad arbejdet er i en afdelingsbestyrelse, og hvornår det foregår i løbet af 

året. 

 

Til sidst blev der lavet en gennemgang af Intra for afdelingsbestyrelser, så man ved, 

hvor man skal lede efter relevant materiale. Vores lille informations kilde, Intra for 

Afdelingsbestyrelser, er til for alle, som er med i en afdelingsbestyrelse i B42. Vi er 

blot lidt kede af at måtte sige, at ikke alle bruger dette værktøj. Hvad der ligger til 

grund for, at man ikke bruger værktøjet, ved vi ikke. Vi ville så gerne have, at der var 

endnu flere, som ville benytte sig af den mulighed, der her foreligger.  

 

  
På mødet snakkede vi om at afvikle et økonomikursus i efteråret. Kurset er blevet 

udbudt, men der var meget få deltagere, så vi har valgt at aflyse kurset. Vi overvejer i 

øjeblikket, hvordan vi eventuelt kan afvikle et årligt budgetkursus. 
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Kursus med NAB og Søbo 
Efter en pause på 2 år var Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Nordborg Andelsbolig 

Forening (NAB) og Boligforeningen B 42 og Søbo inviteret til kursus den 29. januar 

2022 på Business College Syd i Sønderborg. Dagen startede med morgenkaffe, heref-

ter var der velkomst og præsentation af kursusudvalget. Dagens første punkt, var en 

præsentation af de tre foreninger. Det var formændene, som stod for det. Søren Weiss 

fra NAB startede og fortalte om boligforeningen fra Nordborg, herefter fortalte Anna-

lise Lyngkilde om Søbo, hvorefter Kaj Engelhardt sluttede af med at fortælle om B 

42.  

 

 
 

Herefter kom Jan Eilsø Nielsen - projektleder i Sonfor (Sønderborg Forsyning). Hans 

emne var. "Evaluering af affaldsplan 2019". Han fortalte om, hvad der var sket siden 

godkendelsen, og hvad fremtiden vil bringe.  

 

Formiddagens sidste punkt var: " Forståelse og opbygning af regnskab" Det var Hans 

Peter Hollænder fra Søbo der stod for dette emne. Han forklarede klart og tydeligt, 

hvordan et regnskab skal opbygges og forstås. Man kunne tydeligt mærke, det var 

noget han brændte for.  

 

 
 

Efter frokost kom Ebbe Stig Abildgård Rasmussen - biolog, fra Sønderborg kommu-

ne med emnet "Biodiversitet - hvad er det?". Han fortalte blandt andet, at biodiversi-

tet ikke blot er at lade ukrudt gro. Det skal planlægges ved at plante forskellige blom-

ster og planter, så der kan tiltrækkes så mange forskellige insekter som muligt.  

 

 

Sidste indlæg kom Birger Persson fra Søbo med, og emnet var: "Opbygning af en bo-

ligforening". Birger kom bredt omkring, hvordan en boligforening er opbygget og 

arbejder.  
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Dagens sidste emne var: "Klager- Hvor går jeg hen med min klage". Anita Fogh 

Madsen fra B42 fortalte om det. Hun fortalte blandt andet, at alle klager skal være 

skriftlige, og at der skal sættes navn og adresse på klagen, hvorefter boligforeningen 

starter med at kontakte den, man klager over. Kan der ikke findes en løsning, bliver 

klagen sendt videre til beboerklagenævnet og virker det ikke, kan den gå videre til 

boligretten . Herefter var der evaluering og tak for i dag. 

 

Afd. 41 og 42 i Guderup 

  
 

I forbindelse med krigen i Ukraine er priserne på energi og el steget rigtigt meget. 

Det rammer beboerne i alle vores afdelinger. Specielt hårdt går det ud over afdelin-

gerne i Guderup, der forsynes med gas. I løbet af 2023 vil fjernvarmen komme til 

Guderup, men det kan vi ikke vente på. Med tilskud fra dispositionsfonden har vi der-

for besluttet at fremskynde processen, så der vil blive etableret rør til fjernvarme alle-

rede nu, og i samme forbindelse bliver der opstillet midlertidige varmecentraler. 

Varmecentralerne bruger olie, og prisen vil hermed blive relativ høj. Derfor afregnes 

beboerne med samme pris som prisen på fjernvarme i Broager. Differencen dækkes 

af dispositionsfonden. Hermed kan vi hjælpe beboerne til en lavere varmeudgift, ind-

til de bliver tilsluttet fjervarmen. 

 

El ladestandere  
I 2020 blev der indført krav om forberedelse af ladestandere ved nybygning eller ved 

større renoveringer af mere end 10 boliger. Dette kan også være og blive aktuelt for 

os. Så vi har allerede taget hul på opgaven. Med beslutningerne fra de store bilmær-

ker om at udfase både benzin- og dieselbiler kunne man endda forestille sig, at politi-

kerne går endnu videre og laver lovgivning, der foreskriver ladestandere i almene be-

byggelser. 
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For ikke at komme på bagkant har vi fået lavet en rapport fra et eksternt firma på ud-

valgte afdelinger med etageejendomme og rækkehuse, der beskriver opgaven med at 

etablere ladestandere i afdelingerne. Et er at etablere ladestandere, noget andet er, 

hvilke udfordringer det kan give. Yderligere spørgsmål er: Hvad skal der gøres i af-

delingerne, så der kan etableres ladestandere, hvilke ladestandere skal der vælges og 

hvad det kommer til at koste. Vi har drøftet sagen og besluttet, at der skal laves en 

rapport, der beskriver, hvordan dette kan gøres i alle afdelinger. Arbejdet med rappor-

ten er endnu ikke igangsat, men skal igangsættes i løbet af 2023, så vi ikke kommer 

på bagkant. 

 

Køb og salg boliger 

Broager 
Der er købt en grund i Broager. Grunden er beliggende i midtbyen lige op til Pleje-

hjemmet, der er vores afdeling 38. Det er Sønderborg kommune, der gerne vil have 

opført ældreboliger. 

 

Der foreligger et stort set færdigt projekt, som skal endelig godkendes af kommunen. 

Set i lyset af økonomien i kommunen skal vi dog nok forvente, at der går nogle år før 

dette projekt sættes i gang. 

 

 

Lindehaven 

 
Der er blevet bygget godt og vel 50 almene lejligheder, og der er tale om både ræk-

kehuse og etageejendomme, der har med elevator. Indflytning er sket fra efteråret 21 

og vil være løbende frem til efteråret 22. 
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De sidste beboere er flyttet ind i september. Den 25. oktober har der været stiftende 

afdelingsmøde, hvor der først var en generel orientering om byggeriet og en drøftelse 

af fejl og mangler. Herefter gik man over til først at vedtage en forretningsorden for 

afdelingsmødet med efterfølgende valg til den ny afdelingsbestyrelse. Velkommen til 

den nye afdelingsbestyrelse og god vind fremover med arbejdet i afdelingsbestyrelsen. 

Sydvang 4 

 

Bygningen har vi overtaget for mange år siden. Den har delvist været lejet ud til Syge-

huset, der nu ikke længere har brug for lejemålet. Tidligere har bygningen været an-

vendt som kollegie. Bygningen vil blive udsat for en totalrenovering indvendigt og vil 

efter renoveringen bestå af 34 lejligheder. Udlejningen vil blive til medarbejdere fra 

Danfoss.  

Renoveringen er endnu ikke påbegyndt, hvilket er et bevidst valg fra vores side. Byg-

gemarkedet har været overophedet, og vi har tid til at vente til byggemarkedet er nor-

maliseret igen. 

Møllegades børnehave 

Gennem alle årene har det været Sønderborg kommune, som har været lejet ind i byg-

ningen. Vi har overtaget bygningen efter forhandling og aftale med kommunen. 

 

Bygning er på nuværende tidspunkt netop blevet fjernet og opbygningen vil gå i 

gang. Projektet forventes færdigt i efteråret 2023. Der vil blive opført 2 punkthuse i 2 

etager med 10 lejligheder. Ud med Møllegade vil der komme et punkthus med 4 3 
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værelses lejligheder. Bagved vil der blive opført et punkthus med 6 lejligheder. I 

begge ender af denne bygning, vil der være 3 værelses lejligheder, og midt imellem 

disse vil der være 2 værelses lejligheder. Boligerne i stueetagen vil være med terrasse 

og egen have, og boligerne på 1. sal vil få en stor altan. 

 

Beboerbladet  

 
 

I år er Beboerbladet udkommet 2 gange, men som bladudvalget/redaktionen fortalte 

sidste år, er det meget svært at få indlæg til bladet, så vi kan blive ved med at udgive 

2 blade årligt. 

 

Repræsentantskabet vedtog derfor for flere år siden, at bladet kun skulle udkomme 2 

gange årligt for at se om, der så ville værre stof til bladet. Vi vil fra bladudvalget gøre 

alt, hvad vi kan for at få flere indlæg i bladet. Så igen en stor opfordring til afdelings-

bestyrelserne og beboere om at komme med indlæg. Der må da ske noget I jeres afde-

linger, som også kunne være interessant at dele med andre afdelinger/beboere.  

 

Bladudvalget er også gerne behjælpelige med at skrive diverse indlæg. En anden mu-

lig kunne jo også være evt. at finde en journalist, som vi har drøftet i udvalget og ho-

vedbestyrelsen. Journalisten kan så tage ud til afdelingerne og tale med beboere og 

afdelingsbestyrelser om, hvad der sker i der afdelingen. Lige nu har vi kontakt til en 

som vi håber kan hjælpe os. Så må vi se om det stadig er muligt at lave 2 årlige udgi-

velser. 

 

Annoncering af ledige boliger 
Hver uge annoncerer vi som den eneste boligforening i kommunen de ledige boliger i 

både Ugeavisen og på vores hjemmeside. Dette tog vi allerede sidste år fat på at dis-

kutere på vort bestyrelsesseminar, om vi skulle fortsætte med. På daværende tids-

punkt besluttede vi, at der skulle tages hul på emnet igen i løbet af 1½ - 2 år. Så det 

har vi gjort nu. Årsagen er, at det er en relativ tidskrævende proces i forhold til at sæt-

te vort administrative system op til at gøre det automatisk. Som sagt er vi i begyndel-

sen af processen og nærmere information vil følge. 
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Målsætning 

 
Sidste år var vi afsted på et seminar, hvor vi drøftede, hvorledes vi kom videre med 

målsætningsprogrammet. Vi har nu færdiggjort et nyt målsætningsprogram, der præ-

senteres her. 

 

Mission 
 

”B42 ønsker at være den foretrukne boligforening i Sønderborg kommune. Forholdet 

til beboere og samarbejdspartnere skal tage udgangspunkt i gensidighed og være ba-

seret på åbenhed, troværdighed, nærhed, kvalitet samt skabe rammerne for det gode 

liv. 

  

B42 vil gennem fortsat udvikling og nytænkning bevare sin egen markante profil, 

samt altid levere den bedste service. Vi tilpasser os kundens og samfundets behov for 

attraktive og tidssvarende boliger.” 

 
Strategi Beboerdemokrati 
Boligforeningen ønsker at fastholde beboerdemokratiet som foreningens arbejds-

grundlag. Foreningen vil styrke beboerdemokratiet, så det kan forny og udvikle sig.  

 

Boligforeningen vil styrke samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og afdelingsbesty-

relser. Foreningen vil støtte den enkelte afdelingsbestyrelse i bevidstheden om, at 

problemet løses bedst decentralt.  

 

Boligforeningen ønsker gennem kurser/information at sikre, at afdelingsbestyrelsen 

har de fornødne kompetencer til at kunne foretage store dele af beslutningsprocesser-

ne selv og i samarbejde med administrationen.  

 

Foreningen ønsker at samarbejde mellem hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og 

administrationen skal foregå med fokus på åbenhed og troværdighed og ikke mindst 

gensidig respekt.  

 

Målsætning  

Tilstræbe at minimum 80 % af afdelingerne har en afdelingsbestyrelse.  

 

At antal af deltagere til afdelingsmøderne forøges med ca. 5 % årligt frem til 2025 i 

forhold til antal mødedeltagere i 2022.  

 

Revidere folder/skrivelse om bestyrelsesarbejdet i en afdelingsbestyrelse december 

2022.  

 

Gennem kurser og erfaringsudveksling at udvide afdelingsbestyrelsernes kompeten-

cer indenfor bestyrelsesarbejde, økonomi, råderet mm.  
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Udvide kommunikationen og samarbejdet med afdelingsbestyrelserne. Foretage 

spørgeskemaundersøgelse i 2024, der viser 85% ”Tilfreds eller Meget tilfreds” mht. 

samarbejde og troværdighed. Inden udgangen af 2025 at undersøge mulighederne for 

at lægge flere afdelinger sammen, for at sikre afdelingerne økonomisk.  

 

Revidere introduktionsplan for nye hovedbestyrelsesmedlemmer i 2024. Undersøge 

hvordan andre hovedbestyrelser beskriver arbejdet i 2023.  

 

Udarbejde funktionsbeskrivelser/jobbeskrivelser for hovedbestyrelse i 2024.  

 

Revidere kursus materiale for introduktion for afdelingsbestyrelser i 2. halvår 2023.  

 

Udarbejde kort beskrivelse for arbejdet i afdelingsbestyrelsen herunder beskrive hvil-

ken kompetence afdelingsbestyrelsen har. 2024  

 

Revidere dirigentvejledning i 2023  

 

Byggeri & Renovering  
Boligforeningen ønsker at udvikle et koncept for fremtidens almene bolig, der mat-

cher nutidens og fremtidens behov og krav.  

 

Boligforeningen ønsker at udvikle og markedsføre et koncept for et unikt produkt, der 

vil danne fundament for dette århundredes almene bolig.  

 

Boligforeningen vil sikre, at fremtidens byggeri ikke alene matcher moderne menne-

skers behov og krav, men at også byggeriets arbejdsstruktur er tilrettelagt, så der sik-

res effektivitet, kvalitet og konkurrencedygtig pris.  

 

I forbindelse med renovering ønsker Boligforeningen at bevare fokus på fremtiden 

således boliger ikke kun renoveres til at kunne opfylde behovet her og nu, men også 

at behovet er opfyldt i fremtiden.  

 

Der bør altid i forbindelse med større renoveringer indgå totaløkonomiske beregnin-

ger på produkter, så der vælges de rigtige materialer i forhold til pris, levetid og æste-

tik. Der lægges vægt på den individuelle frihed, og beboere skal inddrages i beslut-

ningsprocesserne. Udover totaløkonomiske vurderinger indgår vurdering af fremti-

digt akustisk og termisk indeklima på valget af løsninger. Boliger skal kunne betales, 

kvaliteten skal være høj, men boligerne skal også kunne anvendes uden gener.  

 

Ved totalrenoveringer indgår ovenstående som en samlet vurdering. Der ønskes at 

skabe attraktive boliger til rimelige priser. Vurderingen, rimelige priser, sker ved at 

kigge på huslejen og kvalitet, sammenlignet med private udlejere og eventuelle ejen-

domsvurderinger ved privat køb.  

 

Fællesarealer skal udvikles med henblik på sikkerhed og tryghed samt ikke mindst 

bæredygtighed og biodiversitet.  
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Tilkøb af eventuelle ejendomme hvis pris og kvalitet vil kunne måles med forenin-

gens overordnede strategi.  

 

Nybyggeri bør kun ske, når kvalitet kan matche huslejen. Der lægges vægt på energi 

og bæredygtighed samt gode ude- og opholdsarealer. Der fokuseres på nybyggeri in-

denfor 5-15 km fra Sønderborg centrum.  

 

Ved nybyggeri og renovering lægges vægt på klima, energi og bæredygtighed, se 

særskilt klima- og bæredygtighedsstrategi.  

 

Målsætning  
Udarbejdelse af udvidede råderetsregler i de ældre afdelinger med henblik på at total-

renovere boligerne både i bo periode og ved indflytning. Foretages løbende, men skal 

være på dagsordenen i 2021/22 samt 22/23 til endelig godkendelse i afdelingerne.  

 

Aktivt anvende dispositionsfonden og egen trækningsret til renoveringsopgaver i af-

delingerne, hvor huslejeniveauet kræver et tilskud. Økonomisk velfungerende afde-

linger, med lavt huslejeniveau, bør som udgangspunkt selv foretage investeringer 

mm.. 

 

Sammen med afdelingerne at tilpasse budgetterne således der foretages flere arbejder 

ved indflytning, for at fremtidssikre udlejningsmulighederne.  

 

Inden sommeren 2023 at have gennemgået alle afdelinger ift. tidligere ikke registre-

rede råderetsarbejder og få disse ajourført.  

 

Inden sommeren 2023 udarbejde en overordnet strategi og økonomisk vurdering for 

implementering af el-lade standere i afdelingerne.  

 

Udarbejde strategi for renovering af boliger med henblik på fremtidig udlejning og 

beboersammensætning i afdelingerne.  

 

Frasalg af eventuelle boligområder som på sigt ikke vil kunne udlejes, eller omkost-

ningstunge afdelinger.  

 

Service / Kundetilfredshed  
Boligforeningen ønsker at yde den bedste service for alle medlemmer og beboere, og 

have fokus på kundens behov.  

 

Boligforeningen vil sikre, at de administrative opgaver løses bedst og til den mest 

rigtige pris for beboerne. De administrative opgaver skal løses effektivt uden at føre 

til overskridelser af den økonomiske ramme.  

 

Forventningerne til serviceniveau og pris udarbejdes og godkendes af foreningens 

hovedbestyrelse.  
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Målsætning  
Undersøgelse af tilfredshed med samarbejde med administrationen i 2022.  

 

Medlemsundersøgelse omkring tilfredshed og fremtidig boligstrategi i 2023  

 

Revidering af foreningens serviceniveau overfor beboere og afdelingsbestyrelser 

2023  

 

Kommunikation / Samarbejde / Information / Image  
Boligforeningen ønsker et højt informationsniveau internt og eksternt med en mar-

kant og anderledes profil. At vise andre – ”Sådan gør B42”.  

 

Samarbejde med vore leverandører skal foregå med åbenhed og respekt, og B42 bør 

altid fremstå som en troværdig samarbejdspartner.  

 

Foreningen ønsker et aktivt og konstruktivt samarbejde med private og offentlige 

partnere og gennem aktiv deltagelse at sikre, at også foreningens interesser kommer i 

betragtning.  

 

Foreningen skal være synlig i lokalområdet.  

 

Målsætning  
Indenfor 1 år udforme en kommunikationsstrategi i samarbejde med ekstern konsu-

lent.  

 

Afhængig af fremtidig strategi opsættes først målsætninger, når denne er behandlet 

særskilt.  

 

Udlejning  
Boligforeningen ønsker gennem udlejningspolitikken at bidrage til at opbygge vel-

fungerende boligområder med en så bred og harmonisk beboersammensætning som 

muligt.  

 

Gennem politisk indflydelse vil Boligforeningen sikre:  

 At opbløde nuværende udlejningsregler og afprøve alternative muligheder med 

det formål at have så bred en beboersammensætning som muligt.  

 Boliger i god kvalitet og rimeligt prisleje, uden at have luksuspræg  

 Mulighed for at give erhvervslivet gode muligheder for at tilbyde tilflyttere en 

attraktiv bolig.  

 En stille udfasning af ungdomsboligerne i yderkanten af Sønderborg kommu-

ne.  

 Frasalg af eventuelle afdelinger med udlejningsproblemer eller ingen venteli-

ster.  
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Målsætning  

Der undersøges mulighederne for at indgå i samarbejde med kollegiernes kontor om-

kring udlejning af foreningens ungdomsboliger.  

 

Se de godkendte udlejningsregler  

 

Administration  
Boligforeningen ønsker en sammensat en organisation, som er fleksibel og omstil-

lingsparat, så der kan varetages flere opgaver af forskelligartet karakter. Medarbej-

derne inddrages i beslutningsprocesserne og skal tage medansvar for udførelsen.  

 

Administrationen ønsker at fremstå som troværdig, ærlig og åben, og give vore kun-

der en oplevelse af at blive taget alvorligt.  

 

Administrationen drives som en forretning, med fokus på en god personalepolitik, for 

at sikre at administrationen altid er konkurrencedygtig i pris ift. markedet.  

 

Synlige i lokalområdet og aktive deltagere i Sønderborg kommunes visioner samt 

project zero.  

 

Administrationen arbejder fortsat på, at al kommunikation bliver digital.  

 

Målsætning  
Indenfor 1 år med hjælp fra ekstern konsulent at gennemgå vore daglige arbejdspro-

cesser for at undersøge, om der er optimeringsmuligheder.  

 

Undersøge mulighederne for større selvbetjeningsløsninger på vor hjemmeside.  

 

Undersøge mulighederne for eventuel outsourcing af opgaver eller løsninger, med 

formål for at sikre effektivitet og omkostninger.  

 

Inden udgangen af 2022 at undersøge konsekvenser ved nye ventelisteregler, samt 

mulige besparelser.  

 

Personalepolitik  

Boligforeningen ønsker gennem sin personalepolitik at sikre optimale arbejdsforhold 

med det formål at fastholde og tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere til gavn 

for Boligforeningen og beboerne.  

 

Ansatte skal sikres: 

 omsorg i ansættelsen  

 et tilfredsstillende fysisk og psykisk arbejdsmiljø  

 tillid og respekt  

 faglig anerkendelse  

 accept af faglig professionalisme  

 åbenhed i organisationen  
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 inddragelse i beslutningsprocesserne  

 løbende videreuddannelse, så ansatte til stadighed er fagligt kvalificeret til op-

gaverne  

 dialog og åbenhed i forhold til både den administrative og politiske ledelse  

 

Ejendomsservice  

Boligforeningen ønsker den bedste mulige service til laveste omkostninger for afde-

lingerne. At være foregangseksempel for alle andre foreninger ift. effektivitet og 

drift. Arbejdet kan udføres af eksterne leverandører såfremt dette er fordelagtigt for 

afdelingerne.  

 

Målsætning  

Fortsætte reduktionen af omkostninger til grønt/service arbejde  

 

B42 service (Håndværkerafdelingen)  
Boligforeningen ønsker muligheden for at servicere vore beboere hurtigst muligt, 

med den bedste service til den billigste pris. Etablering af en driftssikker afdeling, 

som økonomisk hviler i sig selv, samt vor øvrige personalemæssige forhold jf. perso-

nalepolitikken er gældende. Afdelingen skal have en fornuftig egenkapital til at klare 

uforudsete udgifter i fremtiden.  

 

Målsætning  
Boligforeningen ønsker at fortsætte de sidste års overskudsgrad og indenfor 4 år at 

have opbygget tilstrækkelig egenkapital.  

 

Udvidelse af medarbejdergruppens arbejdsområder i harmoni med arbejderne i afde-

lingerne.  

 

Udvide afdelingen til også at kunne udføre totalrenoveringsopgaver i afdelingerne. 

Herunder eventuel renovering af erhvervede ustøttet boligmasse.  

 

Sikre ansættelsesforhold ved altid at være underbemandet, dog uden at krav til ser-

vice for afdelingerne reduceres.  

 

Etablere et ry internt/eksternt, at serviceafdelingen er den bedste og billigste i byen.  

 

Energi og Klima  
Boligforeningen har udarbejdet en særskilt klima og energistrategi. Foruden den ud-

arbejdede strategi fortsætter foreningen sit arbejde i EU projektet HAPPI. 

 

Kommunikationsstrategi 
Udvalget til en ny kommunikationsstrategi har drøftet, hvordan vi kommer i mål med 

opgaven. Det er et stort område med mange forskellige facetter og for ikke at skyde 

med løst krudt i alle retninger, har vi besluttet, at den skal hyres en ekstern konsulent,   

 

  



 16 

Der er fundet et firma til at hjælpe os med at udarbejde en strategi for området via:  

 Medlemsundersøgelse via spørgeskema 

 Arbejdsmøde med udvalgte medarbejdere 

 Arbejdsmøde med bestyrelsen (afvikles 1. december) 

 

Efterfølgende laves en rapport, der skal danne grundlag for at lave en kommunikati-

onsstrategi. 

 

Dette kommer strategien til at indeholde 

Kommunikative konklusioner af analyseresultater (image)  

 

Hvor er image i dag, hvilke muligheder er der at gå, og hvor er der image- eller tro-

værdighedsgaps? + indsamle gode udsagn, der kan bruges i den proaktive og fremad-

rettede kommunikation 

 

Grundfortælling  

Den korte, strategiske tekst om B42, der fungerer som ankerpunkt i al kommunikati-

on og rummer de budskaber, vi formidler til kunderne. Grundfortællingen mobiliserer 

essensen i dét B42 er og gør – og ikke mindst de værdier organisationen står for og 

leverer. 

 

Strategisk kommunikationsramme med handleplan  

Hvilke kommunikative initiativer skal der til for at gå fra nuværende image til ønsket 

image? Og hvordan er den tidsmæssige prioritering?  

 

Kanalstrategi  

Strategisk oversigt over valg af kommunikative platforme – samt hvordan, og hvad vi 

bruger dem til. 

 

Årshjulet  

Den taktiske plan – indsatser, frekvens og mix 

 

Biodiversitet 
Følgende er et forslag som supplerer Bæredygtighedsstrategi for B42. Her beskrives i 

korte træk forslag til Strategi for implementering af Biodiversitet i alle foreningens 

afdelinger. Forslaget er, at strategien kan opdeles i 2 faser. Der forventes en samlet 

implementeringsfaser på 2,5 - 3 år. 

 

Fase 1Spred Budskabet 

Fase 1 omhandler overordnet at få udbredt budskabet omkring Biodiversitet ud til 

vore folkevalgte beboere, afdelingsbestyrelser og repræsentantskab. Her forestiller vi 

os, at budskabet bedst spredes ved at afholde et 1 dages kursus med fokus på Biodi-

versitet – og ikke mindst hvorfor. Til dette formål har administrationen fundet den 

rette underviser og vil kunne være behjælpelig i efteråret. Kurset kan evt. holdes i 

fællesskab med SØBO og NAB. I denne periode vil B42 ligeledes, sammen med vor 

samarbejdspartner Hede Danmark, begynde at foretage de relevante drøftelser om-

kring et fremtidigt samarbejde og grænseflader for den endelige implementering. I 
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perioden vil administrationen sammen med Hede Danmark foretage drøftelser og en-

delige forslag til implementering af Biodiversitet i 3-5 afdelinger. Disse afdelinger er 

foreløbigt foreslået til 11, 21, 80 evt. 22 og 74. I samme periode vil der blive under-

søgt mulighede og afprøvet teknikker til at reducere anvendelsen af sprøjtegift i en-

kelte afdelinger, bl.a. i belægning og andre områder for at kunne vurdere pris og 

æstetik til de fremtidige drøftelser. Udarbejde et revideret forslag til vedligeholdelses-

reglement/råderetsregler over, hvilke tiltag beboere kan udføre uden at skulle reetab-

lere ved fraflytning, for at sikre biodiversiteten også når ind i haverne. Herved vil vi 

fortsat bevare en balance mellem fraflytter/tilflytter og æstetik.  

 

Fase 2 – Implementering  

Fase 2 omhandler den endelige implementering i alle afdelinger. På baggrund af erfa-

ringer fra Fase 1 udrulles disse i alle afdelinger over en 2-årig periode. Årsagen hertil 

er de nødvendige mandskabstimer til at afholde møder og besigtigelser med Hede 

Danmark og det efterfølgende økonomiske arbejde og dialog med afdelingsbestyrel-

ser mm. Der er ikke endnu overvejet en prioriteringsrækkefølge, men afdelinger med 

planlagte fornyelser i fællesarealer prioriteres først. 

 

På nuværende tispunkt har ovenstående været forelagt bestyrelsen, og vi er begyndt 

en delvis implementering.  

 

Lørdag den 12. november afholdt vi et kursus i biodiversitet med følgende dagorden: 

1. Hvorfor er der biodiversitetskrise?  

2. Hvorfor det er nødvendigt at gøre noget?  

3. Biodiversitet generelt  

4. Anbefalinger til hvad der dur på arealer i boligforeninger. 

  
 
15 fremmødte deltagere fra B42 og Søbo blev ledt gennem dagen af Jesper fra ZBC´s 

gartnerafdeling i Slagelse. Der blev taget udgangspunkt i deltagernes erfaringer samt 

holdninger til emnet biodiveristet, og det førte til mange og spændende drøftelser og 

også en del aha oplevelser for deltagerne. 

 

Nu er det op til de enkelte beboere og afdelinger om at komme i gang med arbejdet. 
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Antenneforeningen B42 
Ja året 2021/2022 har igen budt på Corona, som lagde en dæmper på aktiviteter, soci-

ale arrangementer ligeledes her i antenneforeningen, hvor antallet af møder er blevet 

holdt på et meget lavt niveau.  

 

Vi ved, at mange stadig arbejder hjemmefra, så der er stadig godt gang i Internettet. 

Vi må bare sige, at de Internet hastigheder Stofa har leveret på DOA s sendenet har 

klaret sig rigtig godt, selv om der har været henvendelser om, hvornår DOA kan leve-

re fiber. 

  

Vi fik i ingen prisstigninger på TV-pakkerne i 2022, og som det ser ud lige nu, kom-

mer der heller ikke nogen prisstigninger i 2023, så vi holder stadig de billigste priser 

på TV-pakker i forhold til andre udbydere, som vi samlinger os med. Det er en meget 

vigtig del af vores og DOA´S opgave at arbejde for at holde prisen på TV pakker så 

billig som mulig i forhold til andre udbydere. Fra januar 2022 kunne DOA nu levere 

3 TV Pakker via Stofa. 

 

1. september 2022 stoppede DOA´s daglige tekniske leder, og indtil videre varetager 

DOA s formand & næstformand ledelsen. DOA har også fået ny adresse og er flyttet 

til Stenager 2 6400 Sønderborg. 

 

Vi tilbyder stadig tilvalg, hvor man oven i pakke 1, kan abonnere på ”VælgSelv” 10, 

20 eller 30 kanaler, og hvis man ønsker enkelt kanaler, er det ”VælgSelvFrit”. Begge 

ordninger kræver en Stofa Tv-boks eller en kortlæser med et Stofa kort pr. tv. Da det 

er et Stofa produkt, skal det bestilles via ”Mine Sider” eller ved at kontakte Stofas 

kundeservice. 

 

Hold dig altid opdateret og følg med på DOA´s hjemmeside: www.doa.dk.   

Og antenneforeningerne er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er no-

get, vi skal arbejde for eller med. 

 

Samarbejdet med kommunen 

 
Der har været afholdt et møde mellem kommunen og boligforeningerne i kommunen 

i år. Der var en aktuel status om, hvordan det går på boligområdet, hvor emnerne bl.a. 

var flygtninge fra Ukraine, boligsocialt monitoreringsværktøj og en del mindre 

spørgsmål. 
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Flygtninge fra Ukraine ville der blive indkaldt til senere, hvilket der også har været. 

Der er ikke lavet nogen særskilt aftale, og det skal løses gennem den kommunale an-

visning, og det har ikke givet problemer. 

 

Monitoreringsværktøjet blev præsenteret. Det kan vise, hvorledes beboersammensæt-

ningen er i forskellige boligområder og skal bl.a. være en aktiv del for at undgå ghet-

toområder fremadrettet. Planen for afvikling og nyudvikling af Nørager er lavet, og 

her går det efter planen.  

 

Indtil videre har vi alene været involveret i ghettoplanen ved at være med til at lave 

en aftale om genhusning. Nu er der dog dukket en ny problemstilling op. Kløvermar-

ken og Hvedemarken er blevet det, man kalder et forebyggelsesområde. Det betyder, 

at vores afdeling 15 bliver en del af dette, og det er vi selvfølgelig ikke særligt begej-

strede for. Lovgivningen siger, at det er obligatorisk at lave ”fleksibel udlejning” i 

sådanne områder. Konsekvensen er, at der i forebyggelsesområder ved udlejning skal 

gives fortrinsret til 18 – 65 årige, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, hvil-

ket skal kunne dokumenteres af ansøgeren. Vi har netop indgået en frivillig aftale 

med kommunen, der træder i kraft pr. 1. december 2022. 

 

Overfor kommunen har boligforeningerne påpeget, at private ved nybyggeri skal op-

fylde nøjagtig de samme betingelser som os for P-områder. Ligeledes har vi bedt 

kommunen om at være med til at påvirke, at vi for et større boligområde kan få op-

lysninger fra forsyningsselskaberne, så vi kan følge op på f.eks. energitiltag har den 

ønskede effekt. 

 

Ældreboliger har kommunen anvisningsretten til, og såfremt de står ledige betaler 

kommunen for lediggang. Kommunen har haft et vist tab for dette, dog ikke det store 

hos os. De har prøvet at få os til at over tage boligerne i Broager og Egernsund. Vi 

har kigget seriøst på dette og sendt et forslag til, hvad vi ønskede. I Broager har vi 

overtaget 8 boliger på Østergade og lavet dem til seniorboliger. For de andre havde vi 

lavet forskellige forslag. Disse ønskede kommunen ikke at tiltræde, så de fortsætter 

som ældreboliger. 

 

Anvisningsaften har fungeret i mange år, og bygger på 2 ben, nemlig den kommunale 

anvisningsret og en frivillig anvisning til erhvervslivet. Den kommunale andel funge-

rer således, at hver 8. ledige bolig i hver enkelt afdeling stilles til rådighed for kom-

munen. Såfremt de siger nej, hvilket de i øvrigt har gjort gennem en længere periode, 

udlejes boligen efter de normale regler. Til erhvervslivet stilles også hver 8. ledige 

bolig til rådighed. Ordningen fungerer på den måde, at der hvert år laves en bereg-

ning på, hvor mange boliger der skal stilles til rådighed for erhvervslivet. Beregnin-

gen foregår på den måde, at hvis der f.eks. har været 200 ledige boliger i et år, så kan 

foreningen stille 25 boliger til rådighed for erhvervslivet det kommende år. Vi har 

tidligere besluttet at friholde rækkehusene i de gamle afdelinger, så udlejningen pri-

mært foregår i lejligheder i etagebyggeri. Kommunen sendte et udkast til aftalen, som 

vi har indsendt kommentarer og rettelser til. Efter nogle mails frem og tilbage er afta-

len fornyet, og for vores vedkommende kan vi fortsætte som hidtil. 
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Styringsdialogmødet har været afholdt igen efter situationen med Covid restriktioner. 

Ved mødet tages der udgangspunkt i hovedforeningens regnskab, revisionsprotokol 

og afdelingernes regnskaber. Der bliver spurgt ind til, hvordan vi laver forskellige 

ting, og der er som regel ikke de store ting, vi efterfølgende skal tage fat på. Kommu-

nen gav på mødet udtryk for, at vi er en meget veldrevet forening. 

 

Samarbejde med Søbo og NAB 

   
 

Årets møde om erfaringsudveksling mellem foreningerne er afholdt den første tors-

dag i november med Søbo som vært.  

 

Dagsordenen var som følger: 

1. Velkomst ved formanden 

2. God almen ledelse, herunder bestyrelsesvederlag, byggesags honorarer mv. 

3. Studietur 2023 

4. Evt., herunder fra kredskonferencen. 

 

Mødet startede med en kort præsentationsrunde, da der var kommet flere nye deltage-

re til. Herefter gik vi i gang med at snakke om God Almen Ledelse også kaldet GAL i 

daglig tale. Emnet er som sådant ikke nyt, idet der for mange år siden blev taget hul 

på emnet. I flere boligforeninger har der nok ikke været snakket om det i mange år, 

men det er blevet aktuelt igen efter en større svindelsag i Århus. Vores interesseorga-

nisation BL (Danmarks Almene Boliger) har sat temaet på dagsordenen, og der er 

også lavet en egen side på deres hjemmeside. 
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Først tog vi en runde, hvor foreningerne fortalte om, hvordan man arbejdede med det 

i daglig dagen. For vores vedkommende er det ikke et fast punkt på dagsordenen, dog 

har vi taget stilling til sager af flere omgange. En konsekvens af sagen fra Århus er, at 

vi har opsagt vor sponsoraftale med Sønderjyske Håndbold, hvilket der blev oriente-

ret om på sidste års repræsentantskabsmøde. 

 

Efter et kort oplæg fra formanden fra Søbo Annalise Lyngkilde var der tid til gruppe-

arbejde. Emnerne blev vendt, og der var en livlig debat i grupperne. Efterfølgende 

viste det sig, at grupperne stort set havde vendt de samme emner. Konklusionen var, 

at det vi gør i dagligdagen skal kunne tåle at komme ud i offentligheden, samt at vi 

skal være bedre til at få en del af vores praksisser på skrift, så man ved, hvad der er 

besluttet, og hvordan man skal handle i forskellige situationer. 

 

I foråret 2022 blev formanden inviteret med på studietur med Søbo og Nab. Vi besøg-

te Asmussen Vinduer i Felsted, hvor de stadig laver vinduer på den gammeldags fa-

con. Turen gik videre til Phønix Tag, der laver tagpap. Sidste stop på turen var ved 

Risskov i Århus, hvor der opbygges en helt ny bydel med 1200 boliger, hvor det tid-

ligere gamle psykiatriske sygehus lå. Tilbagemelding til både arrangører og vores 

egen bestyrelse har været, at det fællesskab kunne vi måske blive en del af fremadret-

tet, dog skulle vi have drøftet ægtefælle/samlever betaling for deltagelse i turen, og at 

vi gerne vil være med til at planlægge turen. Sidstnævnte kan vi sagtens komme til. 

Om ægtefælle/samlever betaling har vi foreslået, at det bliver kostprisen for deres 

deltagelse. NAB og Søbo drøfter dette, og vi tager sagen op igen. 

 

 

8. kreds  

                                   

 

B42 en del af 8. Kreds. 
 
 

Kredsene i Danmark er geografisk opdelt i 11 kredse. Disse vælger hvert andet år et 

lokalt repræsentantskab. For 8. kreds afholdes det på Folkehjem i Aabenraa for bolig-

foreningerne i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommune. I de 4 

kommuner er der ca. 23.000 almene boliger. Kredsens formand og næstformand 

indgår i BL´s bestyrelse, mens repræsentanterne indgår i BL´s repræsentantskab.  

Vi i B42 mener, det er vigtigt, at B42 sidder med ved kredsrepræsentantmøderne. Vi 

får/har medbestemmelse og vore synspunkter kan påvirke de afgørelser, der træffes. 
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Kredsvalg d. 26.4.2022.                                                                                                                                                                                                                                                     

I 8. kreds udtrådte både formand og næstformand – Jan Mortensen, Dalbo, og Jan 

Thiessen, Salus Boligadministration. Ny formand blev Leif Poulsen fra BoligSyd. Ny 

næstformand blev Lisbeth Jakobsen fra Salus Boligadministration. 

 

Repræsentanterne som blev valgt er: 

 Annalise Lyngkilde, Boligforeningen Søbo. 

 Børge Hansen Rossen, Tønder Andelsboligforening. 

 Ellen Corfits, HAB. 

 Hans Chr. Nielsen, Rødekro Andelsboligforening. 

 Jan Faber, Boligforeningen B42. 

 Jan Thiessen, Sønderborg Andelsboligforening. 

 Lars Christiansen, Nordborg Andelsboligforening. 

 Lisa Nielsen, Boligselskabet af 1943 i Vojens. 

 Niels Christiansen, Gråsten Andelsboligforening. 

 Ove Stahl Schmidt, Kolstrup Boligforening. 

 Søren Duus, Aabenraa Andelsboligforening. 

Suppleanter: 

 1. suppleant, Kirsten Krohn Normann, BoligSyd. 

 2. suppleant, Jytte Asmussen, Gram Boligforening. 

 3. suppleant, Ole Strøm, Boligforeningen Søbo. 

 4. suppleant, Ulla Nissen, BoligSyd. 

 5. suppleant, Yvonne Nielsen, Højer Andelsboligforening. 

Valg til formand for BL. 

BLvalget blev afgjort på Hotel Nyborg Strand d. 8.6.2022, hvor 183 stemmeberetti-

gede delegerede på BL – Danmarks Almene Boligers ordinære repræsentantskabs-

møde - valgte Allan Werge fra Århus med 118 stemmer. 

 

Kredsrepræsentantskabsmøder: 4.4.2022 - 2.6.2022 - 5.10.2022 - 24.11.2022.  

Dagsordenen er ofte en blanding af aktuelle boligpolitiske drøftelser, planlægning af 

aktiviteter i kredsen, erfaringsudveksling og information mellem BL og de enkelte 

boligorganisationer.   

 

Arbejdsweekenden:12 / 13.6.2022.                                                                                                                             

Arbejdsweekenden afholdes for kredsrepræsentanterne i forbindelse med kredsval-

gene. Her drøfter de nyvalgte kredsrepræsentantskaber indholdet af kredsenes ar-

bejde i den kommende valgperiode, herunder hvilke punkter i BL's handlings- og 

målsætningsprogram, der bør sættes særligt fokus på i valgperioden - og ikke 

mindst hvordan. Kredsrepræsentanterne deler eventuelle lokale erfaringer. 

 

Kredskonference: 28 / 29.10.2022.                                                                                                                                                                               

Der afholdes en årlig konference i kredsene med en varighed på en til to dage.  
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Temaerne er en blanding af aktuelle boligpolitiske emner. Her kan alle medlemmer 

fra de forskellige organisationsbestyrelser deltage. 

 

Fokusområder i valgperioden 

Kredsbestyrelsen har besluttet at følgende udvalg nedsættes:  

Almene mål – arbejdet med BL’s målsætningsprogram 

Politik og lokal interessevaretagelse 

Beboerdemokrati  

 

Sønderborg Fjernvarme og  

Sønderborg Varme 
 

 
 

Her følger en kort orientering, om årets vigtigste aktiviteter i Sønderborg Fjernvar-

me/Varme for 2021-22. 

 

Lejernes repræsentanter i Sønderborg Fjernvarme/Sønderborg Varme. 

I Fjernvarmens bestyrelse er lejerne repræsenteret af Erling Jürgensen (lejer hos SØ-

BO), Niels Christiansen (lejer hos GAB), Jan Thiessen (lejer hos SAB) og Torben A. 

Sørensen, næstformand (lejer hos B42). Birger Persson (lejer hos SØBO) er suppleant 

for lejerne. 

 

Krigen i Europa og påvirkningen af fjernvarmen. 

Vinteren 2021/2022 var præget af høje priser på energi, men med en forholdsvis upå-

virket forsyningssikkerhed. Det ændrede sig drastisk med Ruslands invasion af Ukra-

ine den 24. februar 2022, som først og fremmest er ulykkelig for indbyggerne i Ukra-

ine, men som også både har, og har haft, meget stor indflydelse på verdenssamfundet. 

I budgettet for 2022 var bestyrelsen forudseende og tog hensyn til, at energipriserne 

ville være høje hen over vinteren, men alt pegede på, at det ville normalisere sig i lø-

bet af foråret. 

  

Europa har gennem mange år opbygget en stor afhængighed af forsyning med gas og 

olie fra Rusland, og energiforsyningen fra Rusland blev derfor hurtigt en faktor i kri-

gen, selvom man havde lovet, det ikke ville ske. De knappe energiforsyninger fra 

Rusland faldt sammen med en række andre faktorer som vindstille vejr, manglende 

nedbør m.m., hvilket gav os historisk høje energipriser, som både kostede direkte, 
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men som også slog indirekte igennem med kraftige stigninger på snart sagt alle andre 

varer. 

 

De store prisstigninger påvirker desværre vores omkostningsniveau i en sådan grad, 

at vi som ansvarlig virksomhed er forpligtiget til at reagere på det, da vi som hvile-i-

sig-selv selskab ikke har et kapitalberedskab, og derfor er afhængige af, at der løben-

de er balance mellem udgifter og indtægter. Derfor valgte bestyrelsen også at udvise 

rettidig omhu og reagere hurtigt med en justering af varmeprisen pr. 1. april 2022, 

selvom bestyrelsen naturligvis var klar over, at nogle ville kritisere os for det. 

Uanset prisstigningen er fjernvarmen stadig en meget attraktiv løsning sammenlignet 

med andre opvarmningsformer, som er steget meget mere. 

 

Kommende budget 2023 

Nu skal der så igen laves budgetter midt i en tid, hvor energi og forsyningsområdet er 

stadig præget af urolighederne i Europa. Bestyrelsen følger naturligvis udviklingen 

tæt og er fortrøstningsfulde, hvad angår resultatet for 2022, men bestyrelsen har næp-

pe i nyere tid skullet lægge budget i en tid, hvor der er så stor usikkerhed. Ikke alene 

er priserne meget høje, men samtidig reagerer politikerne med uforudsigelige ind-

greb, som påvirker markedet, som da EU den 30. september vedtog at lægge et loft på 

den el, vi sælger. Vi må med andre ord godt betale de høje markedspriser på det, vi 

køber, men ikke nyde godt af de høje markedspriser på det, vi sælger, og som er med 

til at afbøde virkningen af de høje udgifter. Det er selvsagt svært at navigere i, men 

ikke mindst fordi bestyrelsen reagerede hurtigt i 2022, forventer vi at kunne klare 

skærene i 2023 med en justering af varmeprisen langt under, hvad der ellers er meldt 

ud i dagspressen omkring kolleger i branchen. 

 

Fjernvarmen og ProjectZero 

I 2021 blev der gennemført et midtvejseftersyn af ProjectZero visionen. Konklusio-

nen blev, at man ganske vist fulgte planen, men at der også skulle sættes yderligere 

handlingsplaner i værk for at nå målet om CO2 neutralitet i 2029. I december 2021 

godkendte Byrådet i Sønderborg Kommune så en ny masterplan, hvor Sønderborg 

Varme har en betydelig rolle i det spor, som omhandler CO2-neutral fjernvarme. 

Under overskriften ”Det integrerede energisystem – den kosteffektive vej til nullet”, 

undersøger bestyrelsen sammen med de øvrige fjernvarmeselskaber i kommunen mu-

ligheden for at sammenkoble alle fjernvarmenet i Sønderborg Kommune, så man kan 

udnytte de eksisterende produktionsanlæg bedre, og samtidig få bedre mulighed for at 

integrere f.eks. overskudsvarme i fjernvarmesystemet.  

 

Nye forbrugere 

Vores attraktive pris, og uden tvivl også de høje priser på gas og el, har betydet stor 

interesse for fjernvarmen, så med tilgangen af nye forbrugere og sammenlægningen 

med Augustenborg fjernvarme var vi ved udgangen af 2021 14.815 forbrugere i Søn-

derborg Varme. 

 

Forventninger til fremtiden 

Og udviklingen fortsætter. I foråret blev vi færdige 

med at etablere fjernvarme i Adsbøl, og i forsom-
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meren 2022 startede vi så i Rinkenæs. 

Ud over det, har bestyrelsen besluttet at udarbejde projektforslag på at etablere en 

ledningsforbindelse mellem Sønderborg og Gråsten inkl. etablering af fjernvarme i 

Nybøl og Vester Sottrup. Mod øst undersøger bestyrelsen også muligheden for at for-

syne Bro ved Augustenborg med fjernvarme. 

Selskabet har også fået flere henvendelser fra små lokalsamfund, typisk med 2-400 

husstande, som arbejder på at etablere en fælles varmeløsning, så de kan undgå den 

dyre gas. Administrtionen undersøger henvendelserne og mulighederne og er i tæt 

dialog med interessenterne. Generelt oplever vi i både nye og eksisterende områder 

en solid opbakning til fjernvarme fra både boligejere, private og almene boligfor-

eninger og kommunen, og i skrivende stund har vi allerede budt mere end 400 nye 

forbrugere velkommen, og vi har ventelister, som rækker 5 måneder ud i fremtiden.  

 

Broager Fjernvarme 

 
Varmeproduktionen til vores forbrugere fortsætter på vores fastlagte grønne platform 

og er stadig og i høj grad baseret på grøn energi, helt i tråd med vores miljøpolitik og 

også de ønsker selskabet har fra Sønderborg Kommune omkring Zero Emission i 

2030. Vi producerer alt, hvad der er teknisk muligt på vores solvarmeanlæg. Somme-

ren 2022 var speciel varm, så anlægget gav et enormt tilskud fra solvarmepanelerne. 

Det er den eneste tilskudsgiver, der næsten yder gratis. Og med varmepumpen inde i 

billedet viser vores produktionsapparat sin berettigelse. Det betyder, at vi kun har 

brugt naturgas til produktion af 9 % af hele varmeproduktionen. 

 

Bestyrelsen optimerer fortsat for at opnå den helt ideelle grønne profil og vi er nu i 

gang med at reducere yderligere i vores forbrug af naturgas i form af udskiftning af 2 

af de gamle kedler til en ny elkedel, som vi forventer sat i gang sidst i 2022, og der-

med skulle vi være 100% grønne. Selskabet er fortsat det grønneste værk i Danmark, 

desværre ikke det billigste, vi må desværre erkende at energipriserne er så voldsom-

me, at vores økonomi ikke har kunnet bære stigningerne, og bestyrelsen måtte hæve 

priserne lidt lige som en hel del andre værker i Danmark har. 

 

Vi har kun haft en billig energikilde, og det var i form af solen, hvorimod gas og el 

steg voldsomt i den sidste del af 2021 samt hele året 2022. Det forventes dog, at vi er 

tilbage til normale forhold inden udgangen af 2023, men situationen i Øst giver os 

lidt meget usikkerhed i øjeblikket. 

 

Overskudsvarme har været en del af vores udfordringer med teglværkerne. Project 

Zero og Sønderborg Kommune vil gerne have, at selskabet arbejder videre med den-

ne aktivitet, idet afgiften på overskudsvarmen fra denne kilde (teglværket) er væk og 
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dermed begynder at kunne være rentabel. Regner med, at bestyrelsen indleder for-

handlinger i nærmeste tid vedrørende MWh. prisen, samt udgiftsfordelingen til et fæl-

les projekt. Bestyrelsen forventer, at forsyning fra denne kilde bliver til gunst for 

Smøl og Skodsbøl, men etableringsomkostningerne vil være høje og kræve en meget 

stor tilslutningsgrad. 

 

Varmeværket: 

Som omtalt tidligere reducerer vi vores naturgasforbrug ved udskiftning af 2 gamle 

gaskedler til en ny elkedel, således, at vi nu kan bruge de 2 store tanke til opbevaring 

af varme fra alle vores produktionsapparater. Det kunne vi ikke tidligere, det giver en 

mere dynamisk produktion. 

 

Varmeforbrugeren: 

Vores forbrugerskare er forøget siden sidst og udgør nu ca.1200. Selskabet har haft 

en del forespørgsler på at blive forsynet med fjernvarme. Vi har omdelt flyers til alle 

potentielle forbrugere af gas, olie og for den sags skyld også el, da disse forbrugere 

alle er ramt af de nuværende høje varmepriser. 

 

Personalet: 

Personalestaben er blevet ændret siden sidst og består i dag stadig af stabile og dygti-

ge medarbejdere. Vi har meget travlt og har projekter der kræver flere mandetimer, 

end vi har til rådighed, så derfor har vi fra 1. maj ansat en ny medarbejder til at assi-

stere vores 2 assistenter, samt fra 1. september en ny kontorassistent. 

 

 
 

Fremtiden for B42 
Hvad fremtiden byder, kan der være mange bud på. Her kan man vælge at se det både 

på kort og lang sigt. I øjeblikket er vi alle udfordret af den aktuelle situation, der tager 

et kraftigt afsæt i krigen i Ukraine. Vi har alle mærket og mærker i vores dagligdag 

konsekvenserne af krigen. Energi og elpriserne har taget et voldsomt hop opad, og det 

giver mange beboere rynker i panden. Nogle er så presset, at de ikke kan betale deres 

regninger og har måske heller ikke penge til at betale huslejen. Dette kan i værste til-

fælde medføre udsættelse af deres bolig. Så langt håber vi dog ikke det kommer, og 
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vi prøver på enhver tænkelig måde at hjælpe vore beboere, inden for de rammer vi 

arbejder under.  

 

Vore fokusområder på kort og lang sigt vil stadig være at renovere boliger i samar-

bejde med afdelingsbestyrelserne, udleje og opføre nye boliger, når der er behov for 

dette. Opførelse og udlejning af nye boliger har vi haft held med, eller lad os hellere 

sige, at vi har været rigtig dygtige til at have den rette vare på hylden og til den rette 

pris. Vi har dog et stort problem, fordi vi må afvise 10 ansøgere pr. dag, så vi har på 

både kort og lang sigt brug for at bygge nyt.  

 

Når der kigges på demografien i vort nærområde, som er kommunen, må vi dog ikke 

være så snæversynede, at vi alene kigger på vores egen kommune. Udviklingen i det 

sønderjyske område bør indgå og følges nøje. 

  

Hvad menes der så med demografien? Det er udviklingen i området i befolkningen, 

hvilket indebærer til- og fraflytning. Ses der tilbage i tiden, skete den første urbanise-

ring i midten af 1800 tallet, hvor folk fra landet flyttede ind til byerne for at arbejde i 

industrien. Siden er udviklingen gået fra, at folk flytter mod de lidt større byer, og de 

unge flytter mod de store byer såsom København, Århus, Odense og Ålborg, hvor 

man kan få en universitetsuddannelse. Ny forskning viser, at urbaniseringen fortsæt-

ter, således at man ikke kun i lokalområderne flytter mod byerne. Det bliver i fremti-

den endnu mere udpræget, at folk flytter mod større byer, og det er ikke kun de unge, 

som flytter.   

 

I lokalområdet ser vi allerede tendenser på urbanisering. Mange unge flytter mod de 

store byer ikke alene på grund af uddannelse, men også fordi de mener, der ikke sker 

nok i lokalområdet. Vi har ligeledes set, at folk fra yderområderne flytter mod Søn-

derborg by ikke alene af den årsag, at arbejdspladserne forsvinder, men også fordi en 

del seniorer finder det mere attraktivt at bo i Sønderborg. Denne flytning medfører, at 

der er og bliver mange ledige boliger i yderområderne.  

 

En anden klar tendens er, at der bliver flere enlige i vort samfund, og dette vil højst 

sandsynligt få en stor indflydelse på både boligsammensætning og ligeledes en vis 

indflydelse, når der skal bygges nye boliger. 

 

Med disse tendenser i baghovedet skal vi følge udviklingen i, hvorledes det går med 

at udleje vore nuværende boliger.  

 Er det svært at udleje boligerne, eller går de bare som varmt brød? 

 Hvilke lejligheder har vi svært ved at udleje? 

 Hvad er årsagen til evt. udlejningsproblemer? 

 Hvorledes er standarden på de boliger, som er svære at udleje? 

 Er boligerne ikke placeret de rigtige steder? 

 Er huslejen for høj? 

 Har vore kolleger i kommunen tomme boliger? 

 Hvad er årsagen til de tomme boliger? 

 Hvilke problemer er der, og hvad er årsagen til dette? 
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Der kan sikkert være flere spørgsmål, men et er sikkert, vi skal ikke bare bygge boli-

ger, for at foreningen skal vokse, vi skal følge udbud og efterspørgsel. 

  

En ting er at opføre nye boliger, men vi har jo også boligerne i vores nuværende afde-

linger, vi skal have udlejet. Her kan der også rejses en del spørgsmål. 

 Er de svære at udleje? 

 Er de vedligeholdte og ajourførte til de nuværende behov? 

 Er de adgangsforholdene gode nok? 

 Hvad med køkken og bad? 

 Bliver lejemålene for dyre efter renovering? 

 

Dette er højst sandsynligt kun nogle af spørgsmålene. Vi ved allerede nu, at behovene 

er anderledes i dag, end de var, da en del af vore boliger blev bygget. Dette alene 

medfører, at de på et eller andet tidspunkt bør og skal renoveres. Ligeledes er vi be-

kendt med, at mange af vore nuværende og kommende beboere stiller krav til indivi-

duelle løsninger. Dette betyder, at foreningen skal være på mærkerne, både når der 

skal bygges nyt, men så sandelig også, når den nuværende boligmasse skal renoveres. 

Her skal vi så være med til at sikre, at nuværende og kommende beboere får indfly-

delse på indretningen af boligen, således at vi dermed sikrer, at vi også kan leje vore 

boliger ud i fremtiden. Dette kræver, at vi alle skal have et tæt samarbejde mellem 

afdelingsbestyrelse, administration og hovedbestyrelse.  

 

I fremtiden vil vi sikkert blive stillet overfor at skulle opføre boliger til stort set sam-

me pris som i dag, selvom der vil blive stillet større krav til f.eks. isolering og lignen-

de. Derfor bliver vi nødt til at se på, hvad husleje inklusive udgifterne til el, varme og 

vand er. I dag vil udgifter til henholdsvis el og varme være relativt høje, set i relation 

til forbruget i fremtidens boliger. Måden huslejen skal sammenlignes på nu og efter 

renovering eller nybyggeri vil være, at man indregner alle udgifterne til drift, og der-

med får en totaløkonomisk pris for lejemålet. Det kan godt være, at selve huslejen 

bliver højere, men der vil så blive sparet penge på driftsudgifterne for lejemålet, så 

som helhed bør der ikke være tale om en enorm stigning i den totale udgift for leje-

målet.  

 

Bestyrelsen vil takke afdelingsbestyrelser, repræsentantskabsmedlemmer og medar-

bejdere i foreningen for det gode samarbejde i det forløbne år. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Kaj Engelhardt 


