REFERAT
Fra konstituerende bestyrelsesmøde
Søby Lokalråd d. 18. Maj kl. 16.00-17.30
Tilstede: Jan Ole Johansen, Rune Schmidt, Henning Guddal, Trine Olsen, Kirsten Pedersen,
Lillian Larsen, Ulrich Jørgensen, Susan Hinnum
Afbud: Roar Falkenberg, Marna Nielsen, Abelone Panton-Madsen
Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
Valg af referent
Susan Hinnum blev udpeget
Valg af Formand
Roar Falkenberg blev enstemmigt valgt
Valg af Næstformand
Rune Schmidt blev enstemmigt valgt
Valg af kasserer
Kirsten Smed blev enstemmigt valgt
Valg af sekretær
Susan Hinnum blev enstemmigt valgt
2. Arbejdsprojekter
Der blev talt løst og fast om hvilke projekter bestyrelsen kunne forestille sig at arbejde med i
den kommende periode. Nedenstående er et resultat af denne snak.
Der blev også talt om hvordan Søby Lokalråd gøres synlig. Det kræver blandt andet at der
skaffes midler til foreningen.
Følgende projekter blev søsat med tovholder
a.

b.

c.
d.

Der skal samles penge ind til Søby Lokalråd under Søby Havnefest i juli. For
eksempel i en kæmpe ”sangskjuler”-sparebøsse der er opstillet på havnen i
festdagene. Et projekt der muligvis kunne være interessant for
Havnepaletten at deltage i.
Tovholder på projektet: Ulrich
Informationsmateriale samt indmeldelsesfolder produceres til opsætning i
Brugsen.
Tovholder på projektet: Henning
En postkasse til Søby Lokalråd skal opsættes centralt i Søby.
Tovholder på projektet: Henning
Omkring 100 Søbyborgere meldte sig ind i Søby Lokalråd på den stiftende
generalforsamling torsdag d. 12. maj 2011. Godt en fjerdedel skrev IKKE
deres mailadresse på listen. Da kommunikationen mellem bestyrelse og

e.

f.
g.

h.

i.

medlemmer først og fremmest vil foregå via foreningens hjemmeside skal det
undersøges om ikke flere medlemmer har en mailadr. – og derfor også daglig
har adgang til nettet.
Tovholder på projektet: Trine
Det er rart at gå en tur rundt om Vitsø, men der er langt. Der er derfor et stort
ønske om opstilling af 2-3 bænke/ borde-bænkesæt langs ruten.
Tovholdere på projektet: Jan Ole og Ulrich
Der er et stort ønske blandt især ældre i Søby om en bogbusordning.
Tovholder på projektet: Lillian
Søby Camping er øens eneste privatejede campingplads. Når Ærø
Kommune involverer sig økonomisk i vedligeholdelsen af øens øvrige
campingpladser er der tale om konkurrenceforvridning. Det skal kommunen
gøres opmærksom på.
Tovholdere på projektet: Henning og Roar
En pressemeddelse skrives og udsendes vedr. bestyrelsens konstituering
samt førdst møde.
Tovholder på projektet: Henning
Turistinformationen på Søby Havn er KUN bemandet i juli måned. Der er
behov i HELE skoleferien for bemanding. Det drejer sig om sidste uge af juni
samt de to første uger af august. Et hold frivillige skal findes. I første omgang
tages kontakt med Kirsten Kangdill.
Tovholder på projektet: Susan

3. I øvrigt
Medlemskab af Søby Lokalråd er gratis – og skal vedblive med at være det. Det blev derfor
besluttet at alle – private som erhvervsdrivende – opfordres til at indbetale et mindre
støttebeløb til lokalrådets arbejde.
Søby Lokalråds arbejde skal gøres synligt. Der skal derfor indrykkes annonce i Ærø Ugeavis
op til Søby Havnefest hvor igangværende projekter præsenteres.
Tovholdere på projektet: Henning og Rune
(Men de betaler ikke annoncen!)
Lignende annoncer indrykkes 3-4 gange om året for at skabe opmærksomhed om Søby
Lokalråd.
Hjemmesiden skal udbygges gradvist. Blandt andet skal igangværende arbejdsprojekter
fremgå af hjemmesiden. Tovholdere på de enkelte projekter kontakter selv Rune løbende
undervejs.
Mail adr. Søby Lokalråd er info@søbylokalråd.dk eller info@soebylokalraad.dk
Næste møde afholdes onsdag d. 24. august kl. 19.00 i Søby Boldklub klubhus, Vitsø 15,
Søby.
Referat sendes til bestyrelsen samt til kommunalbestyrelsen.

v/. Susan Hinnum 19. maj 2011

