SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT
Årsmødet torsdag d. 25. april 2014 kl. 18.00- 21.00.
Mødet blev afholdt på Søby Skole
Deltagere: omkring 40 medlemmer inkl. bestyrelse og Søbykoret

Søby Koret ved Paul Nedergaard indledte mødet med at synge 2 Halfdan Rasmussen fortolkninger
samt deltage i fællessangen. Herefter var der fællesspisning. Mødet blev indled kl.18.45 med følgende
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
Formanden Rune Schmidt fremlagde bestyrelsens beretning der berørte følgende
punkter.
a. Lokalrådets arbejde i årets løb har været med koncentreret omkring Søby Skole. I
forsommeren 2013 indledte lokalrådet en forhandling med kommunen om et
tidsbegrænset brugsret til Søby Skole. Efter en del benarbejde, blandt andet med
god hjælp fra Inga Thomas fik Lokalrådet en aftale i stand med kommunen.
Samtidig blev der oprettet et samarbejdsudvalg mellem 3 medlemmer af
Lokalrådets bestyrelse plus formanden for Kulturudvalget samt
vicekommunaldirektøren. Efter Kommunevalget i efteråret består
samarbejdsudvalget nu af formanden for Vækst- og Erhvervsudvalget samt den
ny Vicekommunaldirektør.
b. I samarbejdsudvalget mellem kommunen og lokalrådet er der vendt mange
ønsker om stedets fremtidige anvendelse. Julemærkehjem og et Sundhedshjem
er nogle af dem, men desværre ikke realiserbare. Pengene skal hentes et eller
andet sted – og Ærø Kommune er ikke et af stederne. Ærø Fødevarenetværk
arbejder på en plan for etablering af et brugbart køkken til øens
fødevareproducenter.
c. Lokalrådet har drevet Søby Skole siden 1. Juli 2013. Udover udlejning af lokaler til
Kunsthøjskolen på Ærø og Kunstforeningen på Ærø er bygningen blevet brugt til
mange andre aktiviteter.
d. Vestærøs Bogklub har etableret sig i det tidligere bibliotek og holder åbent 2
gange om ugen. Bogklubben har modtaget mange donationer og rummer nu
mere end 1600 bøger. Medlemskab koster kr. 50,- pr.person.
e. NetCafeen er åbnet i bogklubbens sidelokale og er åbent hver onsdag for
interesserede. Cafeen bruges flittigt og drives frivilligt af Ingolf Davidsen og Arne
Vilsmark.
f. Kunsthøjskolen på Ærø holdt juleudstilling samt cafe i en weekend i december. I
januar holdt Turist- og Erhvervsforeningen Nytårskur lige som Dagli’Brugsen holdt
deres årsmøde med spisning på skolen. Der er ligeledes blevet afholdt
loppemarked på skolen er par gange i løbet af året. Undervisning i linedanse og
yoga har også fundet sted.
g. Lokalrådets aftale med kommunen løber frem til den 1. juli, og skal genforhandles
her i foråret. Det største udfordring er skolens forældede og ikke fleksible
varmeanlæg. Det koster ganske enkelt for mange penge at varme skolen op og
noget skal gøres i den sammenhæng. Samarbejdsudvalget er på sagen. Udover
investeringer i et nyt varmesystem trænger bygningen til vedligeholdelse.
h. Udover at tage sig af Søby Skole har lokalrådet været i dialog med færge- og
busselskaberne omkring fremtidige ændringer af sejl- og kørerplaner.

i.
j.

Søby Skole udlejes ikke til private fester. Eneste undtagelse er børnefødselsdage,
da stedet er oplagt til at huse og underholde en skoleklasse.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse
Peter Mose fremlagde regnskabet der viser et samlet resultat på plus kr. 1.500,-.
Se venligst årets regnskabet på hjemmesiden. Årets regnskab var forudgående
godkendt af rådets revisorer.
Peter Mose fremlagde herefter regnskabet for Foreningen til fremme og udvikling i
Søby, der udviste et overskud på kr. 8.500,Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indleveret.
5. Godkendelse af budget
Rune Schmidt fremlagde budgettet for 2014. Se venligst budgettet på hjemmesiden.
Budgettet blev godkendt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse
Marna Nielsen, Abelone Panton-Madsen, Henning Guddal, Lillian Larsen og Jan Ole
Johansen var på valg. Henning, lillian og Abelone ønskede genvalg. Lotte Mose
Sørensen og Heidi Priebe Beck blev valgt til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Hanne Fynbo og Lone Engdam genopstillede og blev valgt.
10. Eventuelt
a.
Forsamlingen blev opfordrede til at støtte lokalrådet med frivillige bidrag. Flere
opfordrede også bestyrelsen til at genoverveje om man skal indføre
medlemskontigent.
b.
Lillian foreslog en arbejdsweekend. Hun vender tilbage med en dato og en plan
c.
Lillian foreslog også at man laver et ugentligt fyraftensarrangement. Lillian er
tovholder.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 29. april kl. 19.00-21.00 på Søby Skole.

Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk
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