SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
Årsmødet	
  torsdag d. 18. april 2013 kl. 19.30- 21.00.	
  
Mødet blev afholdt på Ærø Landsbyskole.
Deltagere: omkring 40 medlemmer inkl. bestyrelse og Søbykoret

	
  
Dagsorden	
  
1.

Valg af dirigent
Peter Mose blev enstemmigt valg til dirigent og indledte hvervet med at konstatere at årsmødet
var lovligt og rettidigt indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning
Formanden Roar Falkenberg var desværre forhindret i at deltage i årsmødet. Rune og Susan
fremlagde derfor i fællesskab bestyrelsens beretning der blev indledt med en stor tak til den
afgående formand.
Der blev blandt andet sagt: Da Søby Lokalråd blev etableret i 2011 skete det på baggrund af en
hel masse snak mellem Roar Falkenberg, Rune Schmidt og Henning Guddal. Det er derfor for
en stor del Roars fortjeneste, at vi i dag kan holde årsmøde for anden gang. Tak for det, Roar.
a. Vedrørende sommermarkederne 2012 i Søby. Marna var tovholder på projektet
assisteret af Lillian og Abelone. Der deltog 15 handlende og selvom vi var ramt af dårligt
vejr kom der en del besøgende i løbet af de 5 mandage. Sommerens sidste marked blev
afholdt i en af Værftets dokke.
Stor tak til Marna der igen i år er tovholder på Sommermarked 2013.
b. Vedrørende bænke til Vitsø. Søby Lokalråd har stået for produktion af 6 bænke til Vitsø.
Træet er doneret af Michael og Gro. Jan Ole og Ulrich har stået for idé, produktion og
opsætning. Det sidste i samarbejde med Ærø Kommune.
c. Vedrørende alternativt byggeri i Søby. Der er på årets møder blevet talt om alternativt
byggeri i Søby – en samtale der fortsættes fremadrettet. Blandt andet er der søgt
Landdistriktsmidler til udarbejdelse af en samlet plan for GRØN TURISME. For eksempel
omkring nytænkning i forhold til overnatningsmuligheder m.v.
Rune og Henning har været – og er fortsat – tovholdere på projektet.
d. Vedrørende Søby Camping. Søby Camping er reddet. Pladsen er købt af Janus fra
Søbylyst der har overtaget driften.
Lokalrådet har året igennem arbejdet på mange redningsplaner – blandt andet at
kommunen skulle overtage pladsen.

Henning har været tovholder på projektet hele vejen igennem og har gjort et
enormt stykke arbejde med brevskriveri, møderaktivitet med bank og
interesserede købere, rejseri, pasning af pladsen m.v.
Derudover har han fået forhandlet en fantastisk aftale på plads mellem Nordea og
Arne Bo der kommer ud af projektet uden gæld. Det skyldes Hennings indsats.
e. Vedrørende møde med lokale kommunalpolitikere. Samtidig med at Ærø
kommune afslog at give kr. 25.000 i underskudsgaranti til campingpladsen blev
Lokalrådet inviteret til dialogmøde mandag d. 24. januar med Hanne Fynbo,
Anders Johansson, Minna Henriksen, Per Lohals, Carsten Møller Nielsen og
Anette Ullman. Mødet foregik i sognegården i Søby. Baggrunden for mødet
udspringer fra vores henvendelse til kommunen i november 2012 om støtte til
Søby Camping.
f.

Vedrørende Dialogdagen. Den 9. Marts afholdte Lokalrådet en DIALOGDAG med
deltagelse af godt 120 søbyboere. Et velbesøgt møde som resulterede i en stort idékatalog
for Søby. Referatet fra dagen kan ses på hjemmesiden. Under Runes fremlæggelse blev
han spurgt fra salen om hvad der bestemmer at et projekt er et lokalrådsprojekt. Svaret er,
at et bestyrelsesmedlem skal deltage i projektet.

Beretningen blev godkendt.

3.

Regnskabsaflæggelse
Kirsten Pedersen fremlagde regnskabet der viser et samlet resultat på minus kr. 1851,66.
Årets udgifter har været større end indtægterne og der står derfor kr. 7118,73 på kontoen.
Se venligst årets regnskabet på hjemmesiden. Årets regnskab var forudgående godkendt af
rådets revisorer.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indleveret.

5. Godkendelse af budget
Kirsten Pedersen fremlagde budgettet for 2013. Se venligst budgettet på hjemmesiden.
Budgettet blev godkendt.
Pause med kaffe og kage.
Mødet blev genoptaget med at Søbykoret sang to sange under ledelse af organist Paul
Nedergaard. Tak for det.
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
Roar Falkenberg (formand), Kirsten Pedersen (kasserer), Rune Schmidt (næstformand), Susan
Hinnum (sekretær), Ulrich Jørgensen, Trine Olsen var på valg.
Susan og Rune genopstillede og blev valgt. Nye medlemmer er Ida Rasmussen
Anne Orry Bendtzen, Thomas Wang Larsen og Peter Mose.
7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Hanne Fynbo og Lone Engdam genopstillede og blev valgt.
10. Eventuelt
Kirsten Pedersen opfordrede forsamlingen til at støtte lokalrådet med frivillige bidrag.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 23. maj kl. 16.00-18.00 i Havnepaletten.

Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk
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