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Tilstede:
Der deltog 57 beboere fra 47 liusstande.
Fra Dalbo deltog Nanna Latter og Jan Mortensen

(ref.)

Formand Hans Chr. Nielsen bød deltagerne i årets generalforsamling

velkommen.

Herefter blev dagsorden behandlet:
1.

2.

Valg af dirigent, herunder stemmeudvalg
og referent.
Leif Poulsen, BL og Bolig Syd blev foreslået som dirigent
Dirigenten
Dirigenten

udpegede Carl Lorenzen
udpegede Jan Moitensen

Beretning

for året 2021

og valgt.

og Nanna Latter til stemmeudvalg
fra Dalbo som referent.

Bestyrelsen vil i årsberetningen tage udgangspunkt i boligorganisationens
skriftlige beretning, og
i årets regnskab, derudover vil vi komme lidt ind på hvad der er sket i årets løb, og de tanker vi
har for boligorganisationen
fremover.
Vi harihenliold

til en bestyrelsesbeslutning

udsendt beretningen

til samtlige beboere,

beretningen kan hentes på boligforeningens
lijemmeside, og vi vil igen i år forsøge at gøre tallene
iregnskabet mere overskuelige ved at lave diagram i foriri af lagkage, så udgifter og indtægter
er
mere overskuelige. Vi liåber på den måde at flere beboere vil tage del i, også hvordan økonomien
er der livor de bor, og tage del i beslutningerne omkring hvad der laves i deres afdeling, og hvad
liuslejen er der livor de bor.
Regnskabet for hovedforenii'igen
viste i år et underskud på Kr. 46.385, der er foreslået oyerført
arbejdskapitalen,
der lierefter udgør Kr. 884.533
Hovedforeningens
Revisionsselskabets

samlede egenkapital
revisionsprotokol

udgør

ved årsskiftet

til

Kr. 7.872.459

er igen i år tilfredshed

med det som er gennemgået, der er

tilfredslied med økonomistyring
på fornuftig vis, på sparsommelighed ved udbud både ved køb af
varer og tjenesteydelser, der er tilfredshed med effektiviteten
med at nå boligforeningens
mål.

'ttmrø.rabf:dk"h
e-inai(.'post@mbf.dk

Der er i revisionsprotokollen

nævnt

dette er noget organisationsbestyrelsen
få ændret. Det vil vi komme nærinere

at administrationsbidraget

2020/2021

er steget med 3,7%,

er opma=rksom på, og noget vi er i gang med at se på, og
ind på senere i beretningen.

Renteindtægt for boligforeningen
indestående penge i banken var engang en post i regnskabet vi
kunne regne med, det er jo som bekendt ændret til en renteudgift, et stort minus på hvad der er
stående ibanken, eller om du liar gaeld. Men det vil administrationen
fortælle
mere om senere.
I regnskabsåret 2021 har driften givet underskud har 7 afdelinger,
10 -11-12, og afdelingerne 5 - 6 -7 haft overskud.

det er afdelingeriie

1-3- 4- 9 -

Overskuddet i afdeling 6 på Kr.56.506 skyldes ikke overskud i driften, men en ekstraordinær
indtægt på Kr. 80.000 fra regulering af ejendomsskat fra tidligere år, det samme er gældende
for
afd. 7, som har et overskud på Kr.64.408, lier er det ekstraordinære indtægter på 229.000, også
fra regulering af ejendomsskat fra tidligere år.
Ser vi lidt på hvad der gør sig gældende i afdelingerne,

er vintervedligeholdelse

i2021

en

stor

post, I vinterlialvåret
2019/2020 blev brugt 53.712 kr. det ændrede sig til 223.530 i vinterhalvåret
2020/2021, af andre ting som i regnskabsåret er kommet negativ ud er, renovation, renholdelse,
og en ny post som er pålagt boligforeningerne,
screening af vedligeholdelsesplaner
af uvildige
udefra.
Det resterende vil vi lade administrationen

komme med senere.

Vi vil l'iellere fra bestyrelsen komme lidt ind på livad der er sket i boligforeningen,
fremover ser skal ske.
Boligforeningens
75. års Jubilæum

og

hvad vi

Så fik vi holdt 75. års jubilæum der var udsendt indbydelse ud til beboere, samarbejdspartnere
personale, der var mødt godt 100 personer op til en rigtig god dag med god mad og
underl'ioldning.

og

Der var bestilt tryllekunstner
til underlioldningen,
og her havde vi indbudt byens børnehaver,
der
var ingen interesse fra byens børiiehaver til at opleve lidt tiyllekunst,
men på dagen var det godt
der ikke var møde 50 børn op, for tiyllekunstner
Ole Beck udeblev uden afbud, der blev ringet til
det bureau han er bestilt ved, de fik fat i ham, han liavde valgt at gå på indkøb af en lastbil i
stedet for at overliolde de forpligtelser han havde indgået.
Vi får pengene tilbage.
De samarbejdspartnere som var indbudt har vi bedt om ikke at komme med gave, men i stedet
doner et beløb til julemaerkelijemmet
i Kollund.
Der er doneret 6.950 kr. vi har i dag modtaget et takkebrev
blive brugt til at give børiiene nogle dejlige oplevelser.

at beløbet

vil

Efter lang tid er det nu lykkes at få afsluttet en afstemning om boligforeningens
nye struktur,
gik ud på, skulle vi fortsætte med IO afdelinger eller som oplægget
lød på 2 afdelinger.

som

Boligforeningens

nye

fra julemærkelijemmet,

struktur

Resultatet blev ikke som organisationsbestyrelsen
liavde lagt op til, med til 4 afdelinger, da,
afdeling 1 Højvang valgte at liolde sin ude af sammenslutningen,
her var stemmetallet ret
markant, et stort flertal stemte for at holde sig udenfor fællesskabet.
Afdeling 6 Bøgeparken, her var afstemningen, så knap halvdelen stemte for sammenslutning,
anden halvdel stemte imod, kun 2 stemmer mere for at holde sig ude.
Det er ved liver afstemning jo op til beboerne hvad der skal ske i afdelingen,
livis de gerne vil liave en afstemning
ændret.

det samme

den

vil være

gældende

Der er modtaget et forslag fra afd. 6, om en ny afstemning.
Kampagne
mod ensomhed
I dec. 2021 fik vi en henvendelse om at et flertal af partier har afsat penge til en kampagne mod
ensomlied, vi har i bestyrelsen taget udfordringen op om lavet et samarbejde omkring nogle
arrangementer her i Rødekro.
Det blev til 3 arrangementet i samarbejde med Boligsyd, for beboere i begge organisationer bosat
under postnr. 6230 Rødekro, hvor vi liar sikret 49.999 kr. til at få beboere samlet til aktiviteter.
Vi havde et arrangement på Kløver Es i Hellevad, lier bød vi på kaffe, lidt underholdning med 2
spidskandidater til kommunevalget
Borgi'nester Tliomas Andresen og Erik Uldal Hansen fra
Socialdemokratiet.
Begge kandidater var ret seriøse i deres fremstilling
af hvad der skulle skei
en fremtidig Rødekro. Herefter lidt underlioldning
i'ned sangeren Mette Ingwersen og afslutning
med en stor dejlig snitzler. En liyggelig eftermiddag med 73 deltagere.

'aumti.rabfÅkXS'
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En efteri'niddag
Rødekros

for mænd 60+ med Egon Kaas fra Lokalliistorisk

udvikling,

en eftermiddag

med kaffe og brødtort,

forening

med historien

en del minder

og hvordan

om

Rødekro

ud for mange år siden, og minder " kan du liuske da vi boede der, og der", en eftermiddag
kunne

få de lidt ældre rnænd op på dupperne,

Afslutningen

på arrangementerne

afteii med 33 kvinder,
kaffe

var modeopvisning

modeopvisning

og i dagens anledning

forbindelse

opfordre

Styringsdialog
Igen i2021

10% køb efter opvisningen,

op igen, vi vil geriie fortsætte

til at beboerne

med Aabenraa

til at komme

om at afdeling
anledning

økonomi

ældste afdelii'ig,

blev drøftet

Rundgang
afdelinger

økonomi

lielliedsplaner

af afdelinger,

i l'ienlæggelser

for afdeling

ret positiv,

der er i afdelingerne,

og nok også den afdeling

liaft en rundgang

og vil

der var

der var tilfredshed

men vi fik igen påtale

til vedligelioldelser,

det er

som har den største behov.

1 og afdeling

for at vurdere

som liar behov for renovering
og døret'ie i udhusene,

af træværk,

I den

5.

I forbindelse

med sammenlægning

afdelingsbestyrelse,

fra beboerne,

fik vi2

i begge afdelinger.
til at fungerer

til et caf6møde,

livor

livad de fremover

Der har sidst i Jan 22, været nyvalg
af den uro, som opstod,

retningslinjer

for livordan

afdelingsbestyrelse,

store afdelinger,

hvor vi i dec. har fået

i begge afdelinger,
er kommet

med beboerne,

meri de
så der er nu
godt i gang, og

ved at begge afdelingsbestyrelser

emnet kun er at præsentere

afdelingsbestyrelserne

vil
og få

ønsker sig af afdelingsbestyrelsen.
udvikling,

og håber der vil komme

2 ud af en 3 mands bestyrelse

mange,

trak sig, på grund af

og der er valgt en ny bestyrelse.

blev det klart for organisationsbestyrelsen
arbejder,

at der er brug for

dette er nu lavet retningslinjer

for

på et møde i dec. skal gælde for alle afdelingsbestyrelser

og et par ting skal fremover

hvordan er almen boligorganisation
følger lovgivningen.

er i gang med at forbedre.

Afdelingsbestyrelserne

en afdelingsbestyrelse

og besluttet

skal vi

godt fremover.

Vi synes fra organisationsbestyrelsen
det er en positiv
når der hverken er regnskab eller valg på prograi'nmet.
Der har i afdeling 1. vaeret problemer,
udtalelser i et referat.

lier er det galt med

til valg af afdelingsbestyrelser,

en stærk afdelingsbestyrelse

Der er lagt op til at få et tættere samarbejde
beboerne

der er nogle

med vinduer.

som administrationen

af afdelinger,

som kom, var opsat på at der skulle
en 5 mands bestyrelse

tilstand,

i gavle, selv om det er en af de nyeste afdelinger,

der var meget lidt tilslutning

det ser ud til at det kommer

afdelingernes

f.eks. afd. 6 Bøgeparken,

der vil også på sigt blive problemer

Generelt er der en større liste liele vejen rundt,
Nye afdelingsbestyrelser

Åbenhed

med Boligsyd,

til livad kunne ønskes.

Kommune

med sammenlægning

Birkeparken
har problemer med træværk
i gang med at se på livad der kan gøres.

Rødekro,

med lidt

i afdelingerne

Vi liar igen i perioden

På grund

sammen

med forslag

med Aabenraa

og de lienlæggelser

1 ikke liar den fornødne

boligforeningens

input

vi afsluttede

om at det kunne

Kommune

med den måde vi har arbejdet

med boligforeningens

indbyde

det blev en

for at stå for dette, og en tak til Anne Grethe for at gå model.

var vort møde til styringsdialog

tilfredshed

træværk

Choise,

senere.

Vi kan love at tage arrangementerne

valgt

hos Your

af tøj, også her startede vi med lidt godt for

og en god snak om livad der var sket, og med ønsker til bestyrelsen

fortsætte

valgt

for kvinder

masse af snak og fremvisning

En tak til vore piger i bestyrelsen
iden

med en dansk bøf. El] liyggelig

med 25 deltagere.

efteri'niddag

maven,

og afslutning

så

som

strammes

op, der er af lovgivningen

skal fungere,

de regler vil fremover

i

levet regler for
blive

fulgt

op, så vi

i bestyrelsesarbejdet

Vi har i organisationsbestyrelsen

fået kritik

fra en afdeling

i et referat,

at vi i forbindelse

med

sammenlægning
af afdelinger
i organisationsbestyrelsen
taler for at få mere beboerdemokrati,
så gør vi det modsatte, ved ikke at offentliggøre
det vi arbejder med.
Der resulterede i at organisationsbestyrelsen
i dec. indkaldte
for at gennemgå det soi'n man er utilfreds med.

Vi tager altid kritik
anklage,

alvorligt,

og undersøger

men som så har betydet

til et ekstraordinært

bestyrelsesmøde

sagen, og som sagen er, synes vi det er en grundløs

at vi fik sat fokus på organisationsbestyrelsens

'amm.rabf.dk"!l'
e-mail: post@yh

og

arbejde,

men

også fokus på afdelingsbestyrelsernes
afdelingsbestyrelserne
arbejder.

arbejde, så der blev lavet retningslinjer

for hvordan

Et af de vigtigste ting som er i bestyrelsesarbejde både i organisationen og i afdelingerne, er at
beboerne kan danne sig et billede af livad der sker, livad vi arbejder med gennem referaterne.
Vi liar gennemgået referaterne fra organisationsbestyrelsens
arbejde og synes der er
overskuelighed
over lwad vi behandler og muliglied for at få overblik i de ting som er til
beliandling. Dette vil vi gerne også gerne sker i alle afdelingsbestyrelser,
for uanset hvor vi er
valgt, så er det beboerne som har valgt os, det giver bestyrelserne en pligt til også at vise
beboerne lwad vi arbejder med.
Ser vi lidt tilbage så synes vi det har været organisationsbestyrelsens
måde at arbejde på længe,
f.eks. så blev der udsendt et l'iæfte livor organisationsbestyrelsen
detaljeret fortalte hvad en
sammenlægning betød for afdelingerne, det samme sker når vi her i22 skal beliandle
råderetskatalog.
Vi synes i organisationsbestyrelsen
at et projekt som et råderetskatalog, skal
være et projekt hvor beboerne et' sted kan se l'ivad der er gældende når de vil lave har brug for
det.
Der er lavet et oplæg, livor vi har forsøgt at få det hele med, også de forskelligheder
som vil være
i afdelingeriie, vi liar forsøgt at lave noget som er dækkende uanset du ønsker aendringer inde i
boliger, eller det er udestue, terrasse, liaven eller andet.
Oplægget er ijan. Udsendt til administration,
afdelingsbestyrelser
til gennemgang, og vil her fra
maj måned og frem til arig. blive rettet til med de ting som er tilbagemeldt. Det samlede resultat
vil blive udsendt til samtlige beboere inden afstemningen til afde1ingsmødetisept.
Vi synes også vort
deltager aktiv i BL.
erfaringsudveksling
boligorganisationer

arbejde liar karakter af åbenhed og omliu for boligforeningen,
når bestyrelsen
s kredsarbejde, deltager aktiv i en ERFA-arbejdsgruppe
med
med andre boligorganisationer,
i samarbejdet med de andre
i Aabenraa Kommune.

Der er arbejde vi synes gør at vi kan udvikle vor egen organisation
med udviklingen af en mere effektiv boligorganisation.
Forhåbentlig

i en positiv retning og være

nyt byggeri

Noget vi igennem de sidste år bar arbejdet på er at få tilladelse til nybyggeri, Udlejningen Her i
Rødekro går godt, vi havde ved sidste opgørelse 460 skrevet op til en bolig, ud af dem er der 63
som aktiv står og mangler en bolig.
Derfor har vi her i foråret da Aabenraa Kommune bad om boligforeningernes
ønsker om boliger
fremover, indgiver et ønske om 60 familieboliger,
derudover et ønske om 25 seniorboliger i
Rødekro, samt et ønske i samarbejde med Lokalrådet i Genner om 20 seniorboliger i Genner.

Der har den 23 maj været aflioldt inforinationsmøde

i Genner Forsamlingshus, 66 interesserede
dukkede op, det blev en god aften med mange spørgsmål
til seniorbofaellesskabet.
Effektivisering.

Vi har inden for altnene boliger arbejdet med lov om en kollektiv
2020, dette blev forlænget
fra 2021 til 2026.
Første periode har boligorganisationerne

effektiviseret

effektivisering,

for 1,7 mia., perioden 2021-2026

effektiviseringsmålet 1,8 i'nia. Når vi så kommer til 2026 ophører det kollektive
blive kikket

først fra 2014er

ansvar og der vil

direkte på de enkelte organisationer.

I loven står det klart, at måler er at skabe bedre rammer for det kommunale tilsyn, og at
vurderingen er at der stadig er ca. 20% af afdelingerne som ikke er rigtigigang
med
effektiviseringen.
Da det er op til organisationsbestyrelsen

og administrationen

at sikre at det organiseres og

tilrettelægges plat'u'næssig, i den sammenhaeng vil blive inddraget effektiv bygningsdrift,
at
afdelingernes bygninger vedligelioldes
og at der bliver afsat midler som passer med den
vedligeholdelses
behov der er.
En vigtig faktor vil blive hvad er administrationsudgifterne
behandling i bestyrelsen, lwor vi l'iar bedt administrationen
administrationsbidraget.

i afdelingerne, dette har vi under
om et oplæg til ændring af

Som vi kører nu er vor administrationsbidrag
sammenlignet med andre organisationer i samme
størrelse ret høj. Dette skyldes at lios os er alt med i udregningen, andre organisationer har spredt
udgi'fterne ud, livor de i øvrigt liører lijemme.

'amrti.rabfdkXS'
e-nættil:
post@rabJ:dk

Dette

vil

vi arbejde

videre

på senere på året, når vi l'iar et samlet

billede

af hvordan

det kan

opstilles,
Arwos
Her

i efteråret

Kommune,
dette

træder

vi bavde

de nye regler

skal ske, Her omkring

Kommune,

her er oplyst

og en detaljeret

guide

du bor i en almen

1 april

om livordan
uanset

Set ud fra det regeringen

lagde

vil

det blive

vanskeligt

Vi l'iar i organisationsbestyrelsen
underlag.

Hvad

håndbog

til alle liusstande

IO beholdere,

Dette

lyder

af bordet.

dette,

hvor

om l'ivordan

i Aabenraa

et brev i E-Boks

på container.

med

gælder

oplysninger

bare ikke

3 beholdere

livis

overskueligt,

Det er der 2 grunde

for at bruge

når der igen bliver

den plads

i Aabenraa

fra Arwos

med Arwos.

til at gå langt

omkring

modtager

størrelse

er taget

behandlet

at udvide

angår hegn

Arwos

op til, med op til

som står med udgifterne

nu. Der er besluttet

samarbejde

afregner

molokker

i kratt

lidt mere

du vælger

at få beboerne

affaldssoitering

ventet

den 1. april

l'iver bolig

der var omkring

boligforeningen

udkom

at alle liusstande

bolig,

de overvejelser

om mere effektiv

nok i boligforeningen

til,

dem, for det andet

lavet

så

for det første
så er det

om.

da 3 containere

fylder noget mere end de vi har
står nu, så der er 2. 14 m. belagt

contaixierne

containeriie

er det op til den enkelte

beboer,

i stil med når du

indflytter.
Vild

natur.

Vi liar rundt
boliger.
akut

omkring

vore boliger

Sommerfugle,

levesteder

vilde

arealer

bier og rigtig

som kunne
mange

benyttes

andre

til få naturen

insekter

er liårdt

tættere

pressede,

på vore
de mangler

i Danmark.

Vi kan ogsåivor

boligforening

noget

natur

spændende

kombinere

uden for din bolig,

lijælp

til sonunerfugle,

vilde

ved at fræse en strimmel

bier og insekter,

jord

op, der hvor

og så få

der er plads

til det og så det til med vilde blomster.
Det kunne betyde noget flot at kikke på for beboerne,
og
så samtidig
være
nyttig for sommerfugle,
bier og insekter.
Når vi nu opfordrer
til vild natur fra organisationsbestyrelsen,
er det ikke ment som ikke at holde
sin liave er vild natur, vi ønsker at få afdelingsbestyre1serne
på bane, for at se på livor det kan
være en god ide" vild
området.

i en kontrolleret

natur

udgave

vil være til gavn for de beboere

som bori

Afslutning
Her

ved

stor

indsats

for

som

passer

den

ledelse

vil
vor

vi

gerne

vore
skal

daglige

områder,

også

lyde

for

det

og vore

at lytte

personale,

både
fra

Det

i fin

stand,

et godt

med,

tak

liver

står

gælder
gavn

vort
og

dag

gør

i det
til

alle

forløbne
for

den

daglige

personale

glæde

år.

et godt

for

som
alle

beboere.

Tak

og i
til

samarbejde

i året

gik.
Vi vil

lieri'ned

give

Der var l'ierefter
Der var mange
Herudover

3.

Beretningen

blev

Godkendelse

herefter

og budget

en god gennemgang

Herefter

blev

/ bemærkninger

årsregnskab

om vild

2021

til fori'nandens

beretning,

og måden

der sprøjtes

spørgsml.

enstemmigt

2023

debat.

natur.

til den sprøjtegifte

på de rejste

af regnskab
2021

med l'iåb om en saglig

tilkendegivelser

var der kommentarer
svarede

Efter

til dirigenten,

debat og kommentarer
positive

Forinanden

Regnskab

ordet

godkendt.

samt
blev

var der ikke
godkendt

forelæggelse
forelagt

af budget

af Nana

spørgsmål

og budget

Latter

2023.

fra Dalbo.

til regnskab

eller

budget.

taget til efterretning.

'uneirø.rabJåXS'
e-mail:post@rabf.å

en

på kontoret
for

i organisationsbestyrelsen

samarbejde

og følge

som

til

bestyrelseskollegaer

som

administrationen

Dalbo,

økonomiske.

boliger

til

for

dygtige

gælder

medarbejdere
og

en tak

vort

Det

drift,

afdelingsbestyrelserne
forsamlingen

takke

boligforening.

af boligforeningen

holder
Der

slutningen

pL

lierunder:

som

4.

Indkomne

forslag

Der var ingen
5.

Valg

indkomne

af formand.

Der blev

foreslået

H. C. Nielsen
6.

forslag.

Valg

genvalg

blev

til H. C. Nielsen.

genvalgt

a)

Robert
Susanne

Kaas

Der var ikke

andre

N. Madsen

af 2 suppleanter.

Valgt

fra Bygmarken.
erklæring

Bergstedt

Annelene

om opstilling

var ikke

til ledig

tilstede,

men havde

bestyrelsespost.

blev

Cordsen

N. Madsen

Som første

suppleant

Gunliild

Som anden

suppleant

Dorte

Jensen
Borcliert

af revisor.

Genvalg
9.

valg)

for 2 år

Valg

Valg

(modtager

forslag.

Annelene

8.

ikke valg)

Cordsen

en skriftlig

Susanne

7.

2 år

foreslog:
afleveret

blev

(modtager

Bergstedt

Ai'uielene

Valgt

for

er:

b)
Bestyrelsen

andre forslag.

som formand.

af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg

Der var ikke

af Sønderjyllands

Revisions

A/S

Eventuelt
Der blev

spurgt

Forinanden

om ombygning

kunne

berette,

og at en beslutning

af 'ællesliuset

at der ikke

i Ryttervænget.

er aktuelle

skal med på nyt beboen'nøde,

planer

om ombygning

idet Ryttervænget

på nuværende

nu er sammenlagt

tidspunkt
med andre

afdelinger.
Der var en del indlæg

og debat

om aflevering

af liaver

ved fraflytning.

Der kom

mange

gode

synspunkter.
Der blev

lienvist

til nye hus- og liaveregler

Pris for anskaffelse
Formanden
senest
Herefter

takkede

Fori'nanden
deltagelse

oplyste,

i oktober

at vi ikke

som fremlægges

af nye affaldscontainere
kender

priserne

på førstkommende

blev

før der er indgået

et budgetforlig

dirigenten

for vel udført

dirigentarbejde

og takkede

forsamlingen

i debatterne.

Hans

Chr. Nielsen

Bestyrelsesformand

i kommunen

for sin del af opgaven.

4'/g(iåpi)CA"al"eat-'
sign.

afdelingsmøder.

efterlyst.

2022.

dirigenten

takkede

og tømning

sign.

LeifPoulsen
Dirigent

'mem.rabfÅk')
e-mail: post@ragå

for fremmødet

og

