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Så er det første år med selvstændig
administration ved at været gået.
Tiden flyver bare afsted.
Bestyrelsen og jeg vil gerne ønske alle
en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.
Desuden takke jer for den tillid I har
vist os i organisationsbestyrelsen.

ALFABO

Med Venlig hilsen
Bent Jacobsen
bestyrelsesformand

Nu kan vi begynde at skimte årets afslutning.
2019 blev på rigtig mange måder et meget
spændende år for ALFABO. I løbet af 2019 har vi
haft indflytning i 170 nye boliger, som er bygget
i Eltang, Vejen og Grindsted. Det har krævet
en helt ekstraordinær indsats at modtage disse
nye boliger både i administrationen og driften
samtidig med, at vi også har skullet etablere
en ny administration og finde nye løsninger
på en række af de opgaver, som skal udføres
dagligt. Nogle af de helt store opgaver har
været udarbejdelse af udviklingsplanen for
Munkebo, gennemførelse af regnskabsmøder/
afdelingsmøder og afdelingstjek. Det er kun
lykkedes, fordi der er en meget stor holdånd
blandt personalet i driften og administrationen –
uden dette var vi ikke kommet så langt.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke
alle afdelingsbestyrelser, repræsentantskabet
og organisationsbestyrelsen for jeres positive
tilgang til foranstående. Uden jeres opbakning
var vi ikke kommet i mål med disse store
opgaver.
I administrationen har vi på grund af tilgang af
nye boliger og travlhed indenfor byggeri budt
velkommen til Sabrina Jeppesen i udlejningen.
Sabrina kommer fra en lignende stilling i Kolding

Kommune. Vi har også budt velkommen til
Stefan Vestergaard i byggeafdelingen. Stefan
kommer fra Rambøll. Han har gennem årene
løst rigtig mange opgaver for ALFABO. Med
disse ansættelser sikrer vi et mere solidt
fundament i administrationen.
2020 vil også komme til at byde på ny
udvikling af ALFABO. Vi bygger lige nu
108 boliger i Kolding. Vi skal arbejde med
udviklingsplanen for Munkebo samt andre
LBF-sager. Vi vil også fortsætte med at
bygge et solidt fundament under vores fælles
virksomhed til glæde for alle dem, der bor i
ALFABO.
Jeg ser fortrøstningsfuldt ind i fremtiden for
ALFABO, som helt sikkert vil fortsætte den
positive udvikling. Målet er, at ALFABO fortsat
skal være en solid og stærk boligorganisation.
Slutteligt vil jeg ønske alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Erik Lønne Gottfredsen
Direktør

Direktionen: Erik Lønne Gottfredsen - Gitte Postma - Bent Jacobsen
Udlejningsteam: Aase H. Eskelund - Pia F. Top - Gitte Borup - Tina Sorth - Sabrina Jeppesen

December 2019

Driftteam: Per Christensen - Marianne Josiassen
Byggeafdeling: Georg Schmidt - Stefan Vestergaard- Bent Jacobsen

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Vi glæder os til at møde jer i 2020.
ALFABO's administration.

Reception

Hæder til et ALFABO-byggeri

Fredag den 13. september blev der afholdt reception,
hvor både samarbejdspartnere, afd.formænd samt
medlemmer af repræsentantskabet var invitereret.
Receptionen blev holdt for at markere indvielsen af de
nye kontorlokaler samt at Erik Lønne Gottfredsen også
var tiltrådt som ny direktør for ALFABO.
Bestyrelsen havde ønsket sig penge til kunst.
Billeder af kunsten, der er indkøbt:

I forbindelse med Kolding Kommunes afholdelse af
arkitektens dag, blev endnu et at vores byggerier
nomineret. Denne gang blev det Fyrværkeriparken.
Bent Jacobsen modtog i den anledning både diplom og
en platte.
Platten skal ophænges ved beboerhuset i afdelingen.

Vinderen er fundet
Elisabeth Lund
fra Elmedraget i
Eltang blev den
heldige vinder.
Formanden
overrækker her
gavebrevet og
ønsker Elisabeth
tillykke med en
tur i ALFABOs
ballon for to
personer.

Hvem sidder i organisationsbestyrelsen
Bent Jacobsen
Formand:
Line Georgsen
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem: Helle Monika Jensen
Ulla Hein
Christian Franks
Per Birger Jensen
Tobias Kristian Jensen Jørgensen

Hjemmesider

Kurser

Hjemmesiden har ligget lidt underdrejet grundet den
store arbejdsbyrde i forbindelse med etablering den nye
administration.

Der er rigtig mange, som har efterspurgt kurser.
Vi har ikke længere en kursusafdeling til at lave kurser
for os, som tidligere.
Organisationsbestyrelsen arbejder på at der snarest
tilbydes et budgetkursus for afd. bestyrelser og et
introkursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
Udover dette henvises til BL’s kurser, som ligger på BLs
hjemmeside, www.bl.dk.

I løbet af første halvår 2020 satser vi på at kunne
præsentere en opdateret hjemmeside version 2.
Den vil indholde mulighed for at afdelingernes referater
automatisk er på deres side. Dette kræver, at I alle
bruger den skabelon, der er til afdelingsbestyrelses- og
afdelingsmødereferater.
Der vil også blive mulighed for, at afdelingerne selv kan
lægge forskelligt indhold på deres sider.

