SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
Årsmødet	
  torsdag d. 26. April kl. 19.00- 21.00.	
  
	
  
Dagsorden	
  
1.

Valg af dirigent
Niels Ove Nielsen blev enstemmigt valg til dirigent og indledte hvervet med at konstatere at
årsmødet var lovligt og rettidigt indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning ved Rune
Formanden Roar Falkenberg var desværre forhindret i at deltage i årsmødet. Rune
Schmidt fremlagde derfor bestyrelsens beretning der omfattede følgende:
a.
Bestyrelsen har afsendt 2 høringssvar. Et vedrørende Søby Skole (Nu Ærø
Landsbyskole) og et vedrørende ændret færgedrift i Søby.
b.
Bestyrelsen holdt i januar en række fyraftensmøder med samtlige partier i
kommunalbestyrelsen. Formålet var at fortælle politikerne om vores bekymring ved en
permanent nedlæggelse af færgedrift mellem Søby og Fåborg. Et af resultaterne var at
sagen blev løftet fra økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen og en deraf følgende
høringsrunde.
c.
En gruppe i bestyrelsen har stået for produktion af bænke til Vitsø hvoraf en nu
prøveopsættes ved pumpehuset. Vitsø Fonden og kommunen vil herefter vurdere om
alle 5-6 bænke skal og må opsættes.
d.
En anden gruppe er pt. ved at planlægge 5 markedsdage i juli i Søby. Ca. 30
handlende har givet tilsagn om deltagelse en eller flere mandage i perioden.
e.
Kommunen arbejdede i efteråret 2011 med planer om at samle hele øens
hjemmepleje i Ærøskøbing. Bestyrelsen gik ind i sagen og resultatet blev, at Søby
hjemmepleje fik lov at blive i Søby.
Beretningen blev godkendt.

3. Foredrag ved Steen Kjær Jensen, formanden for Landdistriktsrådet i Assens
Steen Kjær Jensen fortalte om sine erfaringer med lokalrådsarbejde i Assens
Kommune. For eksempel det gode samarbejde med kommunalbestyrelsen.
4.Regnskabsaflæggelse
Kirsten Pedersen fremlagde regnskabet der viser en indtægt på kr. 10.532,-. Årets
udgifter har været små og der står derfor mere kr. 8.000,- på kontoen.
Se venligst regnskabet på hjemmesiden. Årets regnskab var forudgående godkendt af
rådets revisorer.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indleveret.
6. Godkendelse af budget
Kirsten Pedersen fremlagde budgettet for 2012. Se venligst budgettet på
hjemmesiden.
Budgettet blev godkendt.
Pause med kaffe og kage. Et par medlemmer kontaktede markedsdage-gruppen i pausen
7. Foredrag ved Dorthe Schnack, skoleleder på Ærø Landsbyskole
Dorthe Schnack fortalte om hvordan det går med landsbyskoleformen samt om
projekter og aktiviteter der er blevet sat i gang hen over vinteren.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse
(ingen er på valg)
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
(ingen er på valg)
10. Eventuelt
Niels Ove Nielsen opfordrede til at forsamlingen udbragte et LEVE for Søby Lokalråd.
Og det gjorde vi så.
Til sidst sang Søbykoret to sange under ledelse af organist Paul Nedergaard. Tak for det.
	
  
Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk
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