REFERAT
Fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
Søby Lokalråd d. 20. Dec. kl. 16.00-17.30
Tilstede: Jan Ole Johansen, Rune Schmidt, Henning Guddal, Lillian Larsen, Ulrich
Jørgensen, Roar Falkenberg, Marna Nielsen, Abelone Panton-Madsen, Susan Hinnum
Ikke tilstede: Kirsten Smed, Trine Olsen
Dagsorden
1. Vedrørende de nye færgeplaner
Roar orienterede om de rygter der pt. cirkulerer vedrørende færgefarten mellem
Søby-Faaborg og Søby-Fynshav. Det drejer sig om weekend-lukning og begrænset
sejlads på Søby-Faaborg overfarten, samt planer om begrænset morgensejlads
mandag til onsdag på Søby-Fynshav.
Hvis rygterne taler sandt vil mange erhverv blive berørt.
Udover de mange pendlere som er beskæftiget på værftet vil øens fragt- og
vognmænd* berøres mærkbart. Det samme gælder Kunsthøjskolen på Ærø som
netop i weekenderne året rundt modtager og afsender kursister, lærere og tilrejsende
gæster fra Søby Havn. Flere og flere unge pendler dagligt til skoler i Sønderborg,
hvilket fremover ikke vil være muligt. Endelig berøres turismen. Det gælder for
eksempel Golfbanen og campingpladsen og derfor også byens handlende.
En weekendlukning af sejladsen på Søby-Faaborg vil endvidere betyde at det er slut
med fodbold i Søby idrætsforening KVIK da alle kampe spilles i weekenden.
Før færgeplanerne endeligt besluttes på det kommende kommunalbestyrelsesmøde
d. 18. Januar ønsker vi at påvirke politikerne så meget som muligt.
En gruppe politikere inviteres derfor til et møde med bestyrelsen for Søby Lokalråd
torsdag d. 10. Januar kl. 17.00-17.45 på Øens.
De inviterede er: Per Lohals, Minna Henriksen, Rasmus Lohse, Jørgen Otto, Peder
Lund, Jens Groth-Lauritsen og Ejler Mark Hansen.
Susan og Henning skriver en mødeinvitation og sender den rundt til lokalrådets
bestyrelse inden afsendelse til kommunen.
2. Vedrørende de bebudede besparelser på øens skolebudget
Roar orienterede om de bebudede budgetbesparelser på øens skoler. Planer der vil
betyde at en tredjedel af lærerstaben fyres på Ærø Landsbyskole. Det er på den
baggrund ikke muligt at forestille sig, at de nye faglige og pædagogiske tiltage
landsbymodelen kræver vil kunne gennemføres.
Et høringssvar fra Søby Lokalråd sendes til kommunalbestyrelse inden d. 10. Januar
2012.
Roar skriver høringssvaret og sender den rundt til lokalrådets bestyrelse inden
afsendelse til kommunen.

Næste møde afholdes søndag d. 15. Januar 2012 kl. 9.00-10.30 på Roars kontor, Værftet.
v/. Susan Hinnum 23. Dec. 2011
•

se næste side

For at få et overblik over hvordan fragt til og fra øen vil blive berørt at den bebudede
begrænsede sejlads på Søby Havn, har jeg de seneste dage ringede rundt til nedenstående
og haft en snak om brug af
Søby-Faaborg i hverdagen (inkl. farlig gods-dagene)
Søby-Faaborg i weekenden
Ærøskøbing- Svendborg
Marstal-Rudkøbing
Einar Falch Transport / Danske Fragtmænd
Søby-Faaborg færgen er for lille og sejler for sjældent. Ville bruge den mere hvis der var en
større færge. Bruger oftest Ærøskøbing.
Marstal-Rudkøbing er ubrugelig og benyttes kun i nødstilfælde.
Øboens Olieproduktion
Kører i rundfart mellem Marstal-Fredericia-Søby, men kan ofte ikke få plads på den tidlige
afgang i Marstal. Bruger farlig-godt-afgangene i Søby hver uge.
Karsten Pedersen, Vognmand
Sejler på Søby 60 gange om ugen. Bruger overfarten både hverdag og i weekenden.
Kører blandt andre for Arla.
Dansk Grisetransport
Sejler på Søby mandag-tirsdag-onsdag med søer til slagtning.
Transporten af smågrise forgår hovedsageligt over Ærøskøbing.
Per Søndermark, Vognmand
Bruger kun Søby-Faaborg.
Sejler fisk til aktion i Faaborg hver søndag.

