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REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 23. maj 2013 kl. 16.00 – 18.00 på Havnepaletten	
  
	
  

Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Susan Hinnum, Marna Nielsen, Lillian
Larsen, Abelone Panton-Madsen, Jan Ole Johansen, Ida Rasmussen og Anne Orry
Bendtzen.
Afbud: Peter Mose

1. Godkendelse af referat fra årsmødet
Godkendt
2. Bestyrelsen konstituerer sig
Valg af referent
Susan Hinnum
Valg af Formand
Rune Schmidt blev enstemmigt valgt
Valg af Næstformand
Henning Guddal blev enstemmigt valgt
Valg af kasserer
Lillian Larsen blev enstemmigt valgt
Valg af sekretær
Susan Hinnum blev enstemmigt valgt
Derudover oprettede bestyrelsen et nyt hverv, nemlig ansvar og pleje af hjemmeside
og facebook-siden. Posten vil fremover blive varetaget af Peter Mose, Marna Nielsen
og Anne Orry Bendtzen i samarbejde. De 3 fordeler opgaverne indbyrdes.
3. Økonomien
Vi har skiftet kasserer. En opgørelse over kassens status følger derfor først på
næste møde.
4. Havnemarkedet
Sommerens planlagte fem havnemarkeder i juli er aflyst på grund af manglende
tilslutning. Der er dog fortsat interesse for at tage projektet op næste sommer –
eventuelt reduceret til en enkelt markedsdag midt på sommeren.
5. Vedrørende nye sejlplaner
Fredag d. 25. maj er deadline for indsendelse af høringssvar vedr. planer om
ændret færgesejlads – blandt andet på Søby-Faaborg ruten. På grund af den
korte tidsfrist har lokalrådet ikke haft mulighed for at indsamle reaktioner fra
berørte parter. I 2012, da sejladsen sidste gang var i høring, var vi med fra
starten og havde derfor mulighed for at samle og videresende reaktioner fra
virksomheder i Søby. Den mulighed har vi ikke haft denne gang, og vi kan
derfor ikke deltage med et høringssvar.

6.

7.

8.
9.

Lokalrådet vil på den baggrund endnu en gang henstille til kommunalbestyrelsen, at man i sager der berører Søby tidligt inddrage Søby Lokalråd.
Rune og Anne skriver brev til kommunen desangående.
Brev til kommunen udsat p.t. Punktet tages op igen på bestyrelsesmødet
d. 26.09., hvor Anne og Rune vil orientere om lokalrådsstruktur med og
uden deltagelse af kommunalpolitikere.
Opfølgning på igangværende projekter
a. Torsdag d. 16.maj var lokalrådet inviteret til møde med kommunens
økonomiudvalg vedr. lokalplanforslag for Ærø Landsbyskole en fremtidig
brug af bygningen. På mødet understregede lokalrådet et stærkt ønske
om at skolens bygninger fremadrettet kommer til at rumme forenings
aktiviteter, bolig og erhverv. For eksempel arbejder Rune sammen med
Energi fonden på at søge penge til et pilotprojekt omkring energi og
undervisningsaktivitet i en del af bygningen.
Der er en høringsfrist på 8 uger. I den periode skal vi have produceret et
idekatalog. Folk med gode idé fra Debatdagen i marts skal kontaktes og
det hele skal samles og sendes som høringssvar til kommunen.
Bestyrelsen holder hinanden orienteret via mail. Henning og Rune er
tovholdere.
b. Søby Camping er nu blevet købt af Janus fra Søbylyst. En forpagter er
startet og pladsen er igen åben. Op til salget af pladsen, arbejdede
Rune og Energikontoret på en idé om en miljørigtig campingplads. I den
forbindelse blev der søgt Landdistriksmidler. Desværre er der nu
kommet afslag – med den begrundelse, at pladsen er privat drevet.
Nye projekter
a. En fælles gåtur rundt om Vitsø var en af de aktiviteter der blev foreslået
på Debatdagen. Formål: at få trådt sydstien sommerklar. Katrine og
Michael har efterfølgende taget sagen i egen hånd. Enden er blevet at
Susan fra lokalrådets bestyrelse er blevet tovholder på projektet og ad
den vej er arrangementet blevet et lokalrådsprojekt. I denne uge – uge
22 – er der annonce og pressemeddelelse vedr. gåturen der finder sted
søndag d. 2. Juni. Finn’s Bageri og Da’ligBrugsen sponsorerer kaffe,
frugt og kage til efter gåturen.
Lokalrådet betaler annonce. Arrangementet er også blevet annonceret
via løbesedler lagt i 250 postkasser i Søbyområdet. Det har Abelone og
Lillian sørget for.
b. Udstillingsaktivitet i Søby vedr. havnens og Værftets historie. Tovholder:
Anne.
Eventuelt
Næste møde afholdes efter sommerferien, torsdag d. 26. September
kl. 16.00-18.00 på Havnepaletten
Ref. SH/ 29.05.13

