SØBY LOKALRÅD /
http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 30. august 2012 kl. 17.00 – 19.00	
  
	
  
Tilstede: Jan Ole Johansen, Rune Schmidt, Henning Guddal, Kirsten Pedersen, Lillian Larsen, Susan
Hinnum, Roar Falkenberg, Trine Olsen, Ulrich Jørgensen og Abelone Panton-Madsen	
  
Afbud: Marna Nielsen
	
  
Dagsorden	
  
1.

Godkendelse af referat
Godkendt.

2.

Nyt fra formanden
Roar Falkenberg orienterede om følgende
Nyt iværksætterhus i Søby. Den tidligere bankbygning på Havnevej er ved at være færdig
renoveret. Der er etableret 4 selvstændige kontorer. De tre er udlejet på nuværende tidspunkt.
Der arbejdes fortsat på en stor udvidelse af Søby Havn. En ansøgning er sendt af sted –
imødekommes den vil projektet blive påbegyndt i 2013.

3.

Økonomien
Der står godt kr. 10.000,- på kontoen.

4.

Evaluering af sommerens Havnemarkeder i Søby
Den egentlige evaluering tages på det kommende bestyrelsesmøde da Marna – tovholder på
årets havnemarkeder – ikke var i stand til at deltage denne gang.
Det blev dog besluttet at yde et tilskud på kr. 3.500,- til KVIK Søby Boldklub. Beløbet skal dække
de skader som er sket på foreningens telte.

5.

Alternativt byggeri i Søby ?
På baggrund af Runes oplæg om et evt. alternativt byggeri i Søby fulgte en længere samtale om
hvor og hvordan, samt under hvilke rammer det kan ske. Enden blev at følgende gik i udvalg:
Rune, Ulrich og Roar.

6.

Søby Camping – hvad skal der ske / hvad kan vi gøre
Henning orienterede. Kommunen har truffet afgørelse om ikke at købe Søby Camping. Rune og
Henning skriver på lokalrådets vegne brev til byrådet omkring kommunens behandling af sagen.

7.

Opfølgning på igangværende projekter
Bænke til Vitsø. Jan Ole og Ulrich har stået for produktionen af 10 bænke. Gro og Michael, der
har leveret træet har fået to bænke. Resten er under opsætning rundt om Vitsø.

TILFØJELSE: Som aftalt på mødet udsendes grundkort med angivelse af de foreslåede
bænkplaceringer til de berørte grundejere. Bænkene opsættes ikke før de grundejere, som kan
blive berørt, har givet deres samtykke.
8.

Eventuelt
Der afholdes høstmarked i efterårsferien. Det er arrangeret af Søby Erhvervsforening.

Næste møde afholdes torsdag d. 11. oktober kl. 17.00 på Roars kontor.
Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk

Ref. SH/ 27.09.12

