SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT generalforsamlingen søndag d. 22.04. 2018 kl. 14.00

Tilstede fra bestyrelsen: Henning Guddal, Lotte Mose Sørensen, Heidi Priebe Beck, Susan Hinnum,
Peter Mose, Jørgen Ullerup, Mona Falkenberg
Afbud: Abelone Panton-Madsen
Ikke Tilstede: Rune Schmidt
Derudover deltog Anja Petersen og Ejgil Jensen
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Susan blev foreslået og valgt, hvorefter det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt pr. annonce i Ærø Ugeavis.
2. Formandens beretning (med Peter Moses egne ord:)

2017 har været et år, hvor der er sket en masse og så alligevel kan man sidde
med en fornemmelse af, at det godt kunne have været meget mere.
Der er sket meget forstået på den måde, at vi har haft Aktivitetshuset udlånt hele
80 gange, når vi tæller op fra kalenderen, og så er der endda noget der ikke er
kommet med. Det er ret flot, synes jeg, og det viser helt klart, at huset har sin
berettigelse og at der er behov for et sådant i vores område.
Vi har faste ugentlige lånere, faste månedlige og nogle der kommer mindre fast,
men dog regelmæssigt. Det er fint.
Vi har også fået renoveret køkkenet med ny bordplade, vask og armatur. Alt
sammen støttet af Ærø Kommune, som vi siger stor tak til. Ansøgning og kontakt
til håndværker samt opsyn er udført af Mona og Abelone. Tak for det fine arbejde.
Lokalrådet har igen været arrangør af den traditionsrige tur rundt om Vitsø, og vi
har i årets løb holdt to forfatteraftner.
Første gang var med Peder Bif, hvor han fortalte om sin bog ”Havnen” og om sit
begivenhedsrige liv i øvrigt. En fin aften, hvor der godt kunne have været flere
gæster, uden at vi var kommet til at sidde trangt.
Næste gang var med Doris Ottesen, der fortalte om Selma Lagerlöf. Det var helt
imponerende, hvad, Doris vidste og kunne berette helt uden manus. Denne aften
var noget bedre besøgt, men der var plads til flere.
Hen over efteråret har vi også holdt bogklubben åben hver mandag. Det er ikke
den store succes, selv om der igen er lagt mange kræfter i bogregistrering,
opsætning og indsamling. Vi har nu to gange om måneden, hvor åbningstiden er
rykket frem til kl. 14 og så frem til kl. 16. De to andre gange, hvor jeg selv er der
er stadig fra kl. 16 til 17.30.
Jeg må sige, at jeg vil tage bogklubben op til revision, for hvis den manglende
interesse jeg oplever, er det samme for Abelone og Synøve, så må vi indskrænke
åbningstiden til måske kun to gange i måneden. Jeg føler, jeg sidder og spilder
min tid i hvert fald. Der bliver skrevet om åbningstider på Facebook, og der er
opslag i vinduerne i Aktivitetshuset, men det er åbenbart ikke nok.
Til gengæld er der godt gang i Monas tegnehold torsdag eftermiddag og i
strikkeholdet. Det ser gevaldigt hyggeligt ud og damerne får sig en god snak
samtidig med at de får noget fra hånden.
Læsekredsen er også begyndt at holde til i Aktivitetshuset, og de er så hjertelig
velkommen.
Når jeg startede med at sige, at man godt kunne have en fornemmelse af, at der
godt kunne være sket mere, så er det fordi jeg/vi indimellem bliver kontaktet af
folk, der har en god ide, og som gerne vil have at Lokalrådet tager over. Det kunne
også være godt, hvis bare vi havde tiden, men en god del af os er stadig
arbejdsramt og kan ikke lægge flere timer her frivilligt. Det er jo heller ikke
meningen, at det er Lokalrådet, som skal føre alle de gode ideer ud i livet. Vi skal

støtte op omkring dem ved at stille lokaler til rådighed, og indimellem engagerer
vi os også selv i det, når vi slet ikke kan lade være.
Det var sådan jeg havde det, da Dietmar ude fra Tværbymark kom og spurgte, om
ikke vi skulle lave noget sammen med Kvik Søby, nu da han alligevel havde et
orkester fra Zwickau på Ærø. Det blev så til en aften i Måehallen med Tysk musik,
vin, øl, og mad fra Cafe’ Arthur. Succes tjaa.
Stort arbejde med kun lille udbytte, så det gør jeg nok ikke igen.
Først på året, var vi rundt i Søby med nogle flyers til postkasserne, med
opfordring til at støtte op om Lokalrådets arbejde. Det gav nogle pengegaver fra
en håndfuld mennesker. Det er vi taknemmelige for, men der skal flere indtægter
til, hvis vi ikke skal tømme kassen. Vi har løbende udgifter til f.eks. internet i
huset, hjemmeside og til annoncer. Måske det er tiden til at minde Vestærø om at
støtte op om os igen?
De foreninger, der kommer i huset, må vi ikke kræve leje af. Det er en del af
aftalen med kommunen, men ingen har forbudt nogen at give en gave eller på
anden vis lette vores arbejde. Det er der heldigvis også nogen der gør og tak for
det.
Dette var ordene fra mig denne gang.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Vi har p.t. en bankbeholdning på kr. 25.415,53 Se vedlagte bilag 2.
4. Valg til bestyrelsen
På valg er Henning, Heidi, Rune, Lotte og Abelone. Lotte har valgt at stoppe – midlertidigt
håber vi. Resten genopstillede og blev valgt.
5.

6.

Valg af revisor og suppleant
Hanne Fynbo blev genvalgt som revisor. Ingen opstillet eller blev valgt som supp.
Indkommende forslag
Ingen
7. Eventuel
a. Sideindgangen til Aktivitetshuset er blevet spærret da den ligger op til brandvej. Det er
derfor ikke længere muligt at parkere tæt på indgang når tunge ting skal bæres ind.
Peter vil rette henvendelse til Kommunen for at få åbnet for sideindgangen igen.
b. Aktivitetshusets have skal kunne bruges mere af huset bruger. Det skal undersøges
om Kommunen evt. ligger inde med bordebænkesæt som kan lånes. Henning har
handsken.
c. 1-2 udtræksborde er savnet. Peter spørger i Sognegården mens Mona spørger Per
Lohals.
d. Susan omviser på SommerSkulpturSøby-udstillingen søndag d. 12. Juni.
Omvisningen starter i Aktivitetshuset.
e. Mona er tovholder på et sommer-loppemarked i Aktivitetshusets have.
f. Peter blev rost for sit store arbejde som formand. Tak for det.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 6. Maj kl. 10.00
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 15.00.
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