SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 22. marts 2012 kl. 16.00 – 18.00	
  
	
  
Tilstede: Jan Ole Johansen, Trine Olsen, Henning Guddal, Lillian Larsen, Susan Hinnum,
Marna Nielsen, Roar Falkenberg og Abelone Panton-Madsen	
  
Afbud: Rune Schmidt
Uden afbud: Ulrich Jørgensen, Kirsten Pedersen
	
  
Dagsorden	
  
	
  
1.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt. 	
  
Nyt fra formanden
Roar Falkenberg orienterede om følgende
a. Søby Værft har nu endelig købt den tidligere Fionia-bygning på Havnevejen. Huset
skal fremover fungere som et iværksætter hus. Flere har vist interesse for husets
muligheder, mens andre har udmeldt at de hellere vil have kontor i Ærøskøbing.
Det forlyder at SKAT flytter ind.
b. Der er fortsat positiv opmærksomhed fra flere folketingsmedlemmer omkring
udbygningen af Søby Havn.

3.
	
  
4.

Økonomien
Kirsten var ikke tilstede så punktet blev sprunget over.
Søby Havn og færgesituationen
Det blev besluttet at alle fynske MF’er skal modtage en pakke indeholdende samtlige
høringssvar vedrørende ny V-sejllads. (Susan, Henning og Roar har handsken)

5.

Opfølgning på igangværende projekter
a. Tang på Søby Strand. Abelone har efter skriftlig henvendelse fået svar fra
Kommunen vedrørende græsslåning på Søby Strand. Abelone går videre med
sagen for vi vil jo gerne have slået græs og sat en bænk eller to op.
c. Markedsdage i Søby. Marna, Lillian og Abelone har arrangeret markedsdage i
Søby i juli. Det vil foregå over 5 mandage kl. 11.00-16.00 i Søby Havn. En fisker fra
Marstal vil deltage hver mandag. Prisen for deltagelse vil være 250,- pr. handlende
uanset om man deltager én mandag eller alle fem. Beløbet går til indryk af fem
fortløbende annoncer i Ærø Ugeavis. Henning har tilbudt at lave annoncerne og
Susan vil hjælpe med pressemeddelelserne. Marna, Lillian og Abelone udarbejder
de store linjer og sender brev ud til de handlende med oplysning om deadline for
tilmelding, deltagerbetaling samt plan over standpladserne i de opstillede telte.
d. Informationsbænke. Henning går videre med sagen og kontakter Brian på
havnen.
e. Turistinformationen på havnen. Kunsthøjskolen på Ærø har fået lov til at
inddrage Turistinformationen på havnen i årets SOMMERSKULPTURSØBY. Den
videre forhandling med Carl Jørgen på Ærø Turist- og Erhvervskontor vedrørende

sommerens bemanding samt bedre udstyr som en telefon og en computer til brug
for turisterne, gives derfor videre til en anden end Susan. Lilian har taget
udfordringen op og kontakter Carl Heide hurtigst muligt.
Udenfor dagsordnen men relaterede til igangværende projekter
f.

Havnepaletten. Havnepalettens kreative værksted lukker i maj. Marna vil
sommeren over forsøge at få værkstedet til at fungere. Samtidig vil effekter fra det
kreative værksted blive solgt på Søbygårds sommermarkeder. Til efteråret tages
der stilling til, hvad der videre skal ske med Havnepaletten. Hvis stedet lukkes ned
vil det kreative værksteds indbo blive solgt og overskuddet overført til Lokalrådets
kasse. Ideen om et medborgerhus et andet sted i byen er stadig i spil og Rune er
fortsat på sagen.
g. Hundelorte. I en forlængelse af forrige mødes snak om Søbys image, blev det
besluttet at kontakte kommunen for at få opsat en skraldespand og ”Hundeposestativ” på Langebro overfor kirken. Præcis lige her synes der at være et stigende
behov for et sådant tiltag.
6.

Lokalrådets årsmøde d. 26.04
Det blev aftalt at årsmødet afholdes på Ærø Landsbyskole torsdag d. 26. April kl.
19.00. Vi inviterer på kaffe og kage.
Ifølge vores vedtægter skal ”årsmøde afholdes én gang
årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved email til medlemmerne og ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af
dagsorden.”
Det betyder at vi skal have en annonce klar til Ærø Ugeavis senest torsdag i denne
uge.
Da det er urealistisk før torsdag, at finde de folk vi vil have til at snakke på årsmødet
foreslår jeg at vi indrykker en annonce nu med ordlyden Dagsorden ifølge
vedtægterne. Tirsdagen før årsmødet indrykker vi endnu en annonce
ledsaget af en pressemeddelelse med oplysninger om hvem der kommer og taler.
Skolen er blevet kontaktet. Det samme er skoleinspektøren Dorthe Kromann Schnack
der gerne vil deltage på årsmødet.

6.

Eventuelt
Snakken om årsmødet fortsatte under dette punkt. På forrige møde blev det besluttet at
invitere bredt til årsmødet i april for i dette regi at inspirere hinanden og om muligt
iværksætte en række nye initiativer.
Henning foreslog i den forbindelse at vi tænker stort og fremad og derfor inviterer en
udefra der kan perspektivere og begejstre. En mulighed kunne være en mand som
idrætpsykologen Jens Hansen, der har skrevet bøger om betydningen af at kunne
tænke klart og konstruktivt i krisesituationer. Altså en taler som ville kunne være med til
at løfte stemningen – præcist som vi talte om på forrige møde omkring Søbys image.
Det gode arbejde skal fortsættes – et ejerskab er taget.
Der er også stort brug for hjælpende hænder til sommermarkederne i juli og de skal
findes på årsmødet.

Næste møde er ikke aftalt. Jeg foreslår at vi holder et hurtigt møde torsdag
d. 19. April kl. 16.00-17.00.
	
  
Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk
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