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Redaktørens side

Beboerdemokrati?
Der har i de senere år været foretaget flere fusioner mellem boligorganisationer, mellem afdelinger.
Hver gang har det lydt: Går dette
ikke ud over nærdemokratiet, vi
mister jo indflydelse. Jeg vil give
skeptikerne delvis ret, men hvilken
indflydelse havde man inden fusionen, nemlig den man ønskede uden
at gøre nogen aktiv indsats herfor.
Boligorganisationer er nu så store,
at det kræver både viden og arbejde
at lede dem. Selv på afdelingsniveau
kan man ikke længere nøjes med
den viden man eventuelt har fra sit
job eller arbejde som frivillig i andre
foreninger, nej det kræver speciel viden, som eventuelt kan erhverves på
nogle af de kurser ”Boligselskabernes Landsorganisation” udbyder.
Jeg har selv i mange år været med i
arbejdet, og har lært gennem tiden,
men skulle jeg begynde i dag, må jeg
erkende at min viden ikke ville slå
til, men erfaringen har hjulpet mig.
Nærdemokratiet er ikke blevet
forringet gennem fusionerne, men
blevet mere krævende.
Hvad kan man så udlede af oven-

stående, jo hvis man ønsker nærdemokrati, må man selv yde en
indsats, det kan være i bestyrelse,
afdelingsbestyrelse eller i afdelingen uden bestyrelsespost, deltage i
de forskellige aktiviteter, der sker i
afdelingen.
Ud over at deltage i afdelingsmødet
og her gøre sin indflydelse gældende,
kan man også søge indflydelse via
skrivning af indlæg til bladet her.
Mulighederne er mangfoldige.
Der har her i foråret været afholdt
afdelingsmøder samt repræsentantskabsmøde, hvor der blev foretaget
valg til bestyrelser.
Jeg ønsker de valgte til lykke, og
håber de vil arbejde for at Aabenraa
Almene Boligselskab kan forblive et
godt selskab at bo i for vore lejere.
Jeg vil slutte med følgende demokrati er en svær størrelse, alle vil gerne
have det, men ikke ret mange vil
gøre en indsats herfor.
Dette gælder desværre også beboerdemokratiet, hvis andre vil lave arbejdet, hvorfor skal jeg så interessere
mig herfor.
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Fra formandens pen

Årets beboermøder, og repræsentantskabsmøde er foregået I en særdeles
positiv ånd. Der er blevet lagt en del
afdelinger sammen, uden problemer,
det ser jeg som en fordel for de små,
og også for de store afdelinger. Det
vil styrke beboer demokratiet, og
give en god økonomi i de sammenlagte afdelinger. I skrivende stund
står det fast at der kommer moms på
administrationen. Dog er moms på
viceværter taget ud af skatte pakken. Hvad det betyder økonomisk
for vore beboer er det meget svært
at overskue, før vi ser hele skatte
pakken. Jeg vil give en stor ros
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til vore medarbejdere, både dem i
marken og dem på kontoret i Tinglev. De har altid en positiv indstilling til det at betjene vore beboere.
Det betyder at Aabenraa Almene
Boligselskab er et harmonisk og
meget synlig selskab i hele regionen.
Aabenraa Almene Boligselskab har
en god og harmonisk bestyrelse, så
de skal også have ros for en positiv
indstilling til boligselskabet. Derfor
kan vi trygt nyde en forhåbentlig
lang og solrig sommer.
Egon Soll

Formand for Aabenraa Almene Boligselskab

Nyt fra DALBO a.m.b.a.
En god – og en dårlig nyhed

Der er for tiden megen fokus på
regeringens skatteudspil, (som dog
ikke p.t. er vedtaget i Folketinget).
Oprindelig var det indeholdt i forslaget, at der skulle lægges moms på
ydel-ser fra ejendomsfunktionærer –
dette er dog heldigvis taget af bordet
på nu-værende tidspunkt.
Men desværre er der ikke noget der
p.t. tyder på, at vi undgår moms på
administrative ydelser fra Dalbo
a.m.b.a. Vedtages forslaget, kan det
fra 2011 betyde en ekstra omkostning på 5-600 kr. på årsbasis for
den enkelte lejer.

Afdelingernes drift

For at få en mere rationel pasning af
vores grønne områder, har boligselskabet i år investeret i en lidt større
klipper. Hensigten er, at opgaven
med græsklipning for en stor dels
vedkommende kan løses af en enkelt
person, der kører rundt til afdelingerne og sørger for løsning af denne
opgave.
Nyansat i organisationen til at klare
denne opgave er Søren Østergaard.
Søren er 45 år gammel – han bor
med sin familie i Lundtoft, hvorfra
han primært servicerer områderne
med græsklipning i sommerhalvåret.
Velkommen til Søren – jeg er sikker

på, han bliver godt modtaget ude
omkring.
Jeg kan også informere om, at der på
årets afdelingsmøder og repræsentantskabsmøde den 20. maj er
vedtaget økonomisk sammenlægning
af 5 afdelinger, så der herefter vil
være i alt 22 afdelinger tilbage – så
tendensen er klar: vi får efterhånden
større afdelinger i AAB.
Dette er vigtigt, når vi tager i betragtning, at vi også i fremtiden skal
have grundlaget i orden for beboerdemokratiet og en rationel drift. Alt
for i sid-ste ende at sikre så god en
økonomi som muligt, samtidig med
opfyldelse af vores allesammens
behov for at bo godt.

I øvrigt

Bevarelse af lokal service og lokalt
særpræg er en del af vores idégrundlag.
I samarbejde med Aabenraa Almene
Boligselskabs bestyrelse vil vi
fortsæt-te vores bestræbelser på at
opfylde forventningerne til os.
Fra DALBO ønsker vi alle beboere
en rigtig god sommer.
Hans H. Appel
områdeleder
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...mere fra DALBO a.m.b.a.
Information vedr. ændringer
i direktionen for DALBO
Direktør Jan Mortensen fratræder.
Det kan oplyses, at Dalbos bestyrelse
i slutningen af april måned har valgt
at opsige ansættelsesaftale med adm.
direktør Jan Mortensen, således at
han fratræder med udgangen af juli
måned.
Bestyrelsen beklager dette skridt,
men anser det samtidig som nødvendigt, for at komme videre med
organisationens struktur.
Vi siger tak til Jan for det store
engagement og arbejde, som han
har lagt i opstarten af DALBO, og
ønsker ham samtidig alt muligt godt
fremover.
Ny administrerende direktør.
Bestyrelsen har i sit møde i i slutningen af maj måned besluttet at ansætte Jonny Gjerlevsen som ny adm.

Farvel og tak Jan
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direktør. Jonny har en tidligere ansættelse som ordførende forretningsfører i andelsselskabet De Lokale
Boliger som baggrund. Ansættelsen
sker med virkning fra den 1. juni.
Samtidig udtræ-der vicedirektør
Hans H. Appel efter eget tidligere
udtrykt ønske af direktionen. Med
ansættelse af Jonny Gjerlevsen som
direktør, er vi sikker på at have fået
en person som leder af Dalbo, som
kan nyde ubetinget tillid fra bestyrelsens og alle medar-bejderes side.
Hans H. Appel fortsætter som områdeleder i område Syd, og er fortsat
udset til at løse særlige opgaver i
organisationen.
Med venlig hilsen
Sign.
Egon Soll
Bestyrelsesformand

Velkommen Jonny

Nyt fra læserne
Legepladsen i Smedeby

Testet af Kirsten Normann og børn
Hen over foråret og sommeren 2008
forsvandt skoven ved Smedeby, og
mange forskellige teorier om hvorfor
løb rundt lokalsamfundet.
Legepladsen ligger i naturskønt område og man hører dårligt nok bilerne
på Tøndervej og Solbakken, selvom
de løber tæt på legepladsen.

Vi har besøgt legepladsen på forskellige årstider og der er altid rig
lejlighed til mange timers leg, og
så behøver legen hverken joystick,
fjernbetjening eller strøm, bare en
god fantasi og den rette påklædning

Udsigt fra legepladsen

Balancekunst

En bøn til Jer der medbringer Jeres
hunde, HUSK en pose hvis Jeres
hund skulle gå hen og ”tabe” noget,
det er SÅ træls at få et barn med
hjem der har jokket i efterladenskaber fra en hund (dette gælder
for øvrigt også når man færdes på
fortovene i kvarterene til dagligt….)
Der er sågar opstillet affaldsspand,
så man behøver ikke slæbe hundeposen med hjem

Der er rig mulighed for børnene at
udfolde sig og brænde en masse
krudt af, måske endda blive godt og
grundigt snavsede.
Legepladsen ligger 1/2 time på
gåben fra Slipskoven, Klosterkløften og Parkvej, og der er borde og
bænke så man kan nyde medbragt
kaffe, te og måske hjemmebag, mens
ungerne udfolder sig på legeredskaberne, der er udformet i træ.
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...mere fra læserne
Områdets dagplejere mødes ofte der
til hyggeligt samvær sammen med
”deres” børn, så den er helt sikkert et
besøg værd.
Med venlig hilsen
Kirsten Normann,
Klosterkløften 24, 6340 Kruså

Pitstop

Hjemmelavet modellervoks

Sommeren står for døren, og vi håber selvfølgelig den viser sig fra sin
bedste side, men skulle der være en enkelt dag eller 2, hvor man er
mere til indeaktiviteter, er her en mulighed man kan lave med børn eller
børnebørn, som kan beskæftige dem længe.
5 dl mel
2 dl fint salt
2 spsk. citronsyre

1 tsk. olie
5 dl kogende vand
Frugtfarve (en ”sjat”)

Bland mel, salt og citronsyre i en gryde.
Kom olie og lidt kogende vand i ad gangen
Ælt dejen og tilsæt frugtfarven.
HUSK gummihandsker når frugtfarven tilsættes og det æltes, det kan
være svært at få farven vasket af hænderne igen.
Når børnene først leger med modellervoksen bagefter smitter farven dog
ikke længere af.
Opbevares i lufttæt emballage, en pose el. lign, så er
der til mange timers kreativ leg i sådan en portion.
Indsendt med ønsket om rigtig mange hyggestunder.
Kirsten Normann, Klosterkløften 24, Kruså
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Nyt fra kontoret

Vi har selv
lokalerne
til festen

AAB råder over i alt 4 fælleshuse
som alle beboere i boligselskabet
har mulighed for at leje.
Fælleshusene ligger i:
Afd. 5: Bolderslev
Afd. 9: Bov
Afd. 10: Felsted
Afd. 21:	Tinglev
Nærmere oplysninger kan indhentes på kontoret i Tinglev.

Gæstebolig i aab

På Tinglevhus i Tinglev har AAB en lejlighed til rådighed som kan lejes
af alle selskabets beboere til overnattende gæster. I lejligheden er der
sovepladser til 4 personer. 2 i en dobbeltseng i soveværelset og 2 på en
sovesofa i opholdsrummet.
Lejligheden koster kr. 200,- pr. døgn og flere oplysninger kan fås på
kontoret i Tinglev.

Står bilen i solen?

Udlejning af carporte sker efter venteliste,
men lige nu er ventelisterne ikke ret lange.
Kontakt kontoret for at komme med i køen!
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Almen information
Beboerklagenævnet
Beboerklagenævnet giver beboerne
i almene og boligorganisatoionerne
mulighed for hurtigt og billigt at få
vurderet en tvist. Typer af sager som
beboerklagenævnet kan behandle er
f.eks. tvister om flytteafregninger,
husordensager, råderetsspørgsmål,
huslejefordeling og varsler, afregning af forbrugsafgifter og beboerdemokratiske spilleregler. Uoverensstemmelsen kan være mellem beboer
og boligorganisationen, imellem flere
beboere eller mellem de demokratiske niveauer i boligorganisationen.
Henvendelse til beboerklagenævnet
skal ske skriftligt og koster ca. 130
kr. Når nævnet har modtaget alle

nødvendige oplysninger i sagen, vil
afgørelsen blive
truffet i løbet af 4
uger. Man skal være
opmærksom på,
at nogle tvister om lovligheden af
beslutninger truffet af beboerorganer
skal indbringes senest 4 uger efter
beslutningen.
Adressen til beboerklagenævnet er:
Beboerklagenævnet
Aabenraa Kommune
Personale- og Økonomiforvaltningen
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Afprøv dit HFI-relæ
El-forsyningsselskaberne tilråder afprøvning
1-2 gange årligt.
Et svigtende relæ er direkte livsfarligt.
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Nyt fra Kruså afd.2
Uddrag af referat fra afdelingsmødet:
Som det fremgik af indkaldelsen til
mødet, startede vi med fællesspisning med afd. 6, Vestervang.
Efter spisningen gik vi over i Bowlingcentret kl. 13.00 og påbegyndte
det egentlige møde.
Der var fremmøde fra 18 boliger,
hvilket vil sige en mødeprocent på
34,6 %, herudover deltog boligselskabets formand Egon Soll og
næstformand Conny Lauritzen, fra
administrationen Hans H. Appel
samt fra viceværtfunktionen Jørgen
Christiansen.
Afdelingsformanden bød velkommen med ønsket om et godt møde,
hvorefter han glemte at præsentere
formanden for hovedbestyrelsen,
næstformanden for hovedbestyrelsen
samt personalet fra administrationen..
Hvad er der så sket i det forløbne
år og hvad sker der i år og fremover?
Afdelingen har ifølge vedtagelse på
sidste års møde overdraget fæl-lesantennen til firmaet ”God Tone” som
har afholdt afstemning om programpakkernes sammensætning. Denne
afstemning er ikke faldet ud til
samtlige beboeres tilfredshed, men
det er jo demokratiet lod. Afstemningen blev forestået af et ”programud12

valg” der nu må anse sig for nedlagt,
idet al henvendelse vedrørende
manglende eller dårlig modtagelse af
Tv-signaler skal ske direkte til ”God
Tone”. Ved fremtidige afstemninger må der nedsættes et nyt udvalg.
Firmaet skulle have afsluttet de
sidste justeringer her i torsdags (den
19. marts 2009). På grund af sygdom
blandt firmaets personale mangler
der stadig enkelte justeringer, disse
vil blive foretaget snarest. Det kan
yderligere oplyses at ”God Tone”
har skudt rør under gaden på Parkvej
for tilslutning af beboere uden for
boligselskabet.
Der er igen konstateret fugt i en
bolig på Klosterkløften, man mener
at have fundet årsagen, der ikke kan
sammenlignes med tidligere problemer. Denne gang menes fugt at stige
op fra soklen, da isole-ringspappet
er smuldret bort. For at udbedret
dette skal boligen rømmes, vi er dog
så heldige at få en ledig bolig pr. 1.
april, så vi kan genhuse beboeren i
den måneds tid, det tager at fugtisolere huset indefra.
Endvidere omtalte jeg, at da der er
gået næsten 7 år nu 8 år siden (nemlig i år 2001) vi fik foretaget maling
udvendig, påtænker afdelingsbestyrelsen at kontaktet administrationen
angående syn af boligernes stand på

...mere fra Kruså afd.2

dette område, for eventuel gennemførelse af malerarbejde i år 2009.
Dette syn finder sted i april/maj
måned jfr. aftale med Jens Chr.
Til slut en lille henstilling udtalt
af flere beboere ”kunne I ikke alle
holde hække o.l. i overensstemmelse
med ”Hus- og havereglemen-tet.”
Efter at have foretaget omtalte syn,
er der iværksat et arbejde med eter-

nitbeklædning af udhæng på Parkvej,
dette vil på længere sigt give besparelse ved malerarbejder fremover.
På mødet vedtoges forslaget fra
bestyrelserne i hhv. afd. 2 og 6 om
en fusion af afdelingerne, repræsentantskabet godkendte fusionen, så nu
mangler vi kun den endelige accept
fra kommunen.
pew
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Oversigt afdelingsbestyrelser 2009-2010
OVERSIGT AFDELINGSBESTYRELSER 2009/2010
(1) Formand i hovedbestyrelsen
(2) Næstformand i hovedbestyrelsen

(3) Medlem af hovedbestyrelsen
(4) Suppleant i hovedbestyrelsen

Afdeling 1
Formand:
Best. Medlemmer:

Kirkevej 3-38, Tinglev.
Marie Thomsen, Kirkevej 27, Tinglev,
tlf. 74642204.
Helene C, Andersen, Kirkevej 11, Tinglev.
Kaj Nielsen, Kirkevej 29, Tinglev.

Afdeling 2
Formand:
Best. Medlemmer:

Parkvej, Klosterkløften, Slipskoven, Kruså.
P. E. Weber, Klosterkløften 20, Kruså,
tlf. 74671791
Ahti Hakala, Parkvej 22, Kruså.
Kurt Petersen, Slipskoven 15, Kruså,

Afdeling 3

Nørrehaven 18-48, Dravengvej 2-28, Grønnevej 44 A-K,
og Kløvermarken 18 A-44 B, Tinglev.
Per Madsen, Nørrehaven 26, Tinglev.
Susanne Hemmingsen, Kløvermarken 34, Tinglev
Egon Nielsen, Nørrehaven20, Tinglev.

Formand:
Best. Medlemmer:
Afdeling 4
Formand:
Best. Medlemmer:
Afdeling 5
Formand:
Best. Medlemmer:

(3).
(4).

Gravløkke 1 A-27 B, Engløkke 27-49, Bylderup Bov
Margrethetoft 13-27, Ravsted.
Willy Damgaard, Gravløkke 17 A, Bylderup Bov.
Dennis Nielsen, Gravløkke 25 A, Bylderup Bov.
Hans Jørgen Petersen, Margretetoft 21, Bylderup Bov
Nørregade 2-70, Egevænget 2-66, Bolderslev og
Uge Allegade 24 A-E, Uge.
Birthe Hansen, Egevænget 56, Bolderslev, tlf. 22722409
Anne Marie Andersen, Nørregade 62, Bolderslev.
Rikke Jepsen, Egevænget 54, Bolderslev.
Edel Andersen, Egevænget 34, Bolderslev.
Luise Andresen, Egevænget 10, Bolderslev,

(3).

(4).

Afdeling 6
Formand:
Best. Medlemmer:

Vestervang 6, Smedeby, Kruså.
Egon Soll, Vestervang 17, Smedeby,
tlf. 74673822
Eivind H. Nielsen, Vestervang 29,Smedeby.
Leif Graversgaard, Vestervang 27, Smedeby.

(1).
(4).

Afdeling 7 og 35
Formand:
Best. Medlemmer:

Buen, og Sejsbjerg, Stubbæk.
Leif Poulsen, Sejsbjerg 77, Stubbæk,
tlf. 74688824
Birthe M. Philipsen, Sejsbjerg 59, Stubbæk,
Hanne Martinsen, Sejsbjerg 29, Stubbæk.

(3).
(4).
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Oversigt afdelingsbestyrelser 2009-2010
Afdeling 8
Formand:
Best. Medlemmer:

Midtløkke, Smedevænget, Kliplev, Rantzausvej, Søgård,
Johan Nielsens, Thøgersens Gård og Toften i Kliplev.
Vakant.
Annita Christiansen, Thøgersens Gård 2, Kliplev
Wilhelmine Dinesen, Smedevænget 5, Kliplev.
Kontaktperson
Grete Overbeck, Johs. Nielsens Gård 2, Kliplev

Afdeling 9
Formand:
Best. Medlemmer:

Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov.
Kurt Johansen, Stagehøjvej 31, Bov.
tlf. 74686250
Bent Knudsen, Stagehøjvej 37, Bov.
Børge Christensen, Stagehøjvej 117, Bov
Jette Christensen, Stagehøjvej 103, Bov
Irene Hørlyck, Stagehøjvej 11, Bov

Afdeling 10 og 31

Nøddevænget, Hasselkær, Ellekær, Østergade, Snedkerhaven, Bøgevang, Gråstenvej/Mejerihavent, Felsted.
Bytoften, Bovrup Kirkevej, Bovrup og Hipholm, Varnæs.
Conny Lauritzen, Nøddevænget 16, Felsted, tlf. 74685101
Karin van Overeem, Nøddevænget 11, Felsted.
Ninna Jensen, Ellekær 47, Felsted.
Tage Mikkelsen, Østergade 32 D, Felsted
Tage Christensen, Gråstenvej 23,1 th., Felsted

Formand:
Best. Medlemmer:

Afdeling 11
Formand:
Best. Medlemmer:

Vandværksvej, Holbøl.
Karen M. Gormsen, Vandværksvej 34, Holbøl. tlf. 74608119
Henning Hansen, Vandværksvej 14 B, Holbøl.
Kirsten Christiansen, Vandværksvej 56, Holbøl

Afdeling 12
Formand:
Best. Medlemmer:

Kirketoften, Hjordkær.
Elise Nielsen, Kirketoften 34, Hjordkær, tlf. 50485907.
Preben Chr. Sørensen, Kirketoften 34, Hjordkær
Heine Andresen, Kirketoften 35, Hjordkær.

Afdeling 13
Formand:
Best. Medlemmer:

Overtoften, Genner.
Axel Bøttcher, Overtoften 38, Genner, tlf. 74523147.
Marianne Ravn, Overtoften 46, Genner.
Erik Aalling, Overtoften 28, Genner.

Afdeling 16
Formand:
Best. Medlemmer:

Gammel Søndergade 18 A-H, Bolderslev.
Elly B. Hansen, Gl. Søndergade 18 G, Bolderslev. 74646568.
Jensine Jensen, Gl. Søndergade 18 A, Bolderslev.
Rigmor Hovgaard, Gl. Søndergade 18 F, Bolderslev.

(2).
(3).
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Oversigt afdelingsbestyrelser 2009-2010

Afdeling 18
Formand:
Best. Medlemmer:

Bøgevænget og Egevænget, Bolderslev.
Kim Hansen, Bøgevænget 2, Bolderslev, tlf. 73761067
Erich Nissen, Bøgevænget 16, Bolderslev.
Marie Hinrichsen, Bøgevænget 12, Bolderslev.

Afdeling 19
Formand:
Best. Medlemmer:

Ravsted Skolegade og Ravsted Sønderåvej, Ravsted.
Connie Lorenzen, Ravsted Skolegade 14 A, Bylderup Bov.
Andreas Bonnichesen, Rens Sønderåvej 5 C, Bylderup Bov.
Solveig B. Carstensen, Ravsted Skolevej 14 E, Bylderup Bov.

Afdeling 20
Formand:
Best. Medlemmer:

Midtkobbel og Kildekobbel, Kollund.
Chr. P. Hansen, Midtkobbel 32, Kollund, tlf. 74678720
Lise Langeskov Poulsen, Kildekobbel 60, Kollund.
Finn Langeskov Poulsen, Midtkobbel 60, Kollund.
Lisbeth Jensen, Kildekobbel 22, Kollund.
Gunnar Nielsen, Midtkobbel 34, Kollund.

Afdeling 21

Centerpladsen 21-25, Sønderskovvej 31-47,
Stationsvej 20-27 og Tværvejen, Tinglev.
Hans Callesen, Stationsvej 1.1.th, Tinglev. tlf. 74643019
Edith Cathrine Hansen, Centerpladsen 21,2,tv, Tinglev
Erhardt Rasmussen, Tværvejen 2, lejl. 306, Tinglev.
Søren Lorentzen, Sønderskovvej 39, Tinglev.
Walter Bartel, Sønderskovvej 59, Tinglev.

Formand:
Best. Medlemmer:

Afdeling 22
Formand:
Best. Medlemmer

Merianvænget 1-34 og Ternevænget 3-79, Tinglev.
P. Rosager-Hansen, Ternevænget 47, Tinglev, tlf. 72174350
Ingvard Lund, Ternevænget 59, Tinglev,
Ursula Ohlsen, Ternevænget 43, Tinglev
Erna Larsen, Ternevænget 29, Tinglev,
Martin Kramer, Merianvænget 32, Tinglev.

Afdeling 34
Formand:
Best. Medlemmer:

Savværksvej, Rødekro.
Egon Matthiesen, Savværksvej 16, Rødekro. tlf.74661778.
Flemming Mikkelsen, Savværksvej 24, Rødekro.
Mona Skov, Savværksvej 18, Rødekro

Afdeling 36
Formand:
Best. Medlemmer:

Brunbjergparken, Løjt Kirkeby.
Edith Lock, Brunbjergparken 43, Løjt Kirkeby, tlf. 73624676
Anni Riess, Brunbjergparken 53, Løjt Kirkeby.
Ingrid Thomsen, Brunbjergparken 7, Løjt Kirkeby.
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(3).
(4).

(3).
(3).

Oversigt afdelingsbestyrelser 2009-2010

Afdeling 62
Formand:
Best. Medlemmer:

Ternevænget 81-131, Tinglev.
Helfred Jensen, Ternevænget 123, Tinglev.
Åse Æbelø, Ternevænget 85
Lydia Renkwitz, Ternevænget 127, Tinglev.

(4).

Afdeling 17, Bredsdorffsvej, Kollund, Afdeling 26, Præsteskoven, Aabenraa
og Afdeling 38 og 39, Funkevej/Lillevang, Rødekro
.
Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt nogen
afdelingsbestyrelse.

Beboervalgte medlemmer af selskabets bestyrelse valgt på
repræsentantskabsmøde:
Egon Soll, Vestervang 17, Smedeby, 6340 Kruså.
Poul Erik Weber, Klosterkløften 20, 6340 Kruså.
Conny Lauritzen, Nøddevænget 16, Felsted, 6200 Aabenraa.
Leif Poulsen, Sejsbjerg 77, Stubbæk, 6200 Aabenraa.
Chr. P. Hansen, Midtkobbel 32, Kollund, 6340 Kruså.
Karin van Overeem, Nøddevænget 11, Felsted, 6200 Aabenraa.
Poul Rosager-Hansen, Ternevænget 47, 6360 Tinglev.
Birthe Hansen, Egevænget 56, 6392 Bolderslev.
Ingvard Lund, Ternevænget 59, 6360 Tinglev.

Forretningsudvalg::
Formand:
Egon Soll
Næstformand: Conny Lauritzen
Udvalgsmedl.: Birthe Hansen
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Fra redaktionsudvalget
Vi mangler gode ideer og forslag til at gøre bladet bedre, så hvis I ligger inde
med en god historie, eller andet, så send et indlæg til et af redaktionsmedlemmerne, se side 2, eller til kontoret i Tinglev.
Vi hjælper gerne med fotografier o.lign.
Se e-mailadresse forrest i bladet.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde

senest den 15. november 2009
Næste nummer udgives i december 2009.
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Konkurrence
Løsning på julekonkurrence:

Løsning: 56 trekanter
Vinderen var:
Karsten Nielsen, Egevænget 2, 6392 Bolderslev
19

Henvendelser
vedrørende
HENVENDELSER VEDRØRENDE
fejl
boligen
FEJLog
OGmangler
MANGLER Ii BOLIGEN

Ravsted

Tinglev

Uge
Aabenraa

Jørgen Christiansen

Bylderup Bov

Rens

Tlf: 30 74 98 02

Bolderslev

Hjordkær

Stubbæk

Felsted

Søgård

Kliplev

Jørn Jørgensen
Tlf. 40 44 17 82

Øster Løgum
Løjt

Rødekro

Flemming Øgendahl
Tlf. 61 20 68 35

Hovslund

Hellevad

Varnæs
Bovrup
Genner

Kruså

Leif Mortensen
Tlf. 61 55 34 13
Bov
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Smedeby

Frank Brøndum
Tlf. 21 42 82 54
Kollund

Holbøl

