SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 16. juli 2013 kl. 16.00 – 18.00 på Havnepaletten	
  
	
  
Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Susan Hinnum, Marna Nielsen, Lillian
Larsen, Abelone Panton-Madsen, Peter Mose, Ida Rasmussen og Anne Orry
Bendtzen.
Afbud: Jan Ole Johansen, Thomas Larsen
1. Godkendelse af referat fra
En enkel rettelse under pkt. 5. Ellers godkendt.
2. Nyt fra formanden
a. Marna, Peter, Anne og Rune skal møde vedr. overdragelse af ansvar for
hjemmesiden. Gruppen aftaler en dag.
b. Der er opsat en informationstavle ved BoligHuset. Den synes dog ikke at
kunne opfylde behovet. Derfor snak om endnu flere tavler, bl.a. ved Golfbanen,
Søbygaard og på Søby Havn. Træet fra billedbænkene (billedprojektsøby 2011)
ligger fortsat hos Ulrich. Hvis nogen vil bygge informationstavler kan dette træ
bruges. Tovholder ?
c. Susan udlåner Kunsthøjskolen på Ærøs informationstavle på havnen til
lokalrådet i perioden 1. September 2013 til 1. Juni 2014. I den periode vil tavlen
fungere som lokalrådets bestyrelses ansigt ud ad til.
Abelone er tovholder på print og opsætning af materiale.
d. Sydstien er igen groet til. Brev til Kommunen om græsslåning.
Henning er tovholder.
3. Orientering fra Susan
Inga Thomas og jeg har i samarbejde trykket på alle de "knapper" vi har kunnet,
for at få Kultur- og Socialudvalget til at tænke sig om FØR skolebygningen blev
totalt ribbet for inventar.
Det er delvist lykkedes. Torsdag d. 11.07.13 udsatte Anders Johansson,
formand for Kultur- og Socialudvalget, midlertidigt den påbegyndte tømning TIL
EFTER NÆSTE UDVALGSMØDE den 20. august. Det betyder, at alle nu har
tid til at tænke sig om FØR man handler.
Tænkepause er vigtig, fordi det er vigtigt, at skolebygningen står så den KAN
bruges til noget det næste år eller to. Det vil sige til der foreligger en endeligt
plan for bygningens fremtidige brug og en byggeperiode indledes.
Når vi taler om bygningens fremtid taler vi derfor om to forskellige projekter:
1. en midlertidig plan for tidsbegrænset brug af bygningen
2. en fremadrettet plan for en permanent brug af bygningen
Alle - både politikere og borgere - har nu fået lidt tid til at tænke sig om.

Vi har indtil den 20. august til at undersøge mulige midlertidige projekter, samt
regne på, hvad man vinder eller ikke vinder på at flytte det godkendte
institutionskøkken til den nye fritidsordning i Peder Skramsgade, Marstal.
Det er i den forbindelse vigtigt at tage højde for følgende forhold: 	
  
1. Taget på bygningen i Peder Skramsgade siges at være i rigtig dårlig stand
og derfor næppe vil holde i længere tid.
2. Tallet 35.000,- er nævnt som det beløb det koster at flytte den godkendte
institutionskøkken til Marstal.
3. Fritidsordningen skal ikke lave mad til børnene og er derfor ikke pålagt en
køkken af samme stand som det eksisterende på Ærø Landsbyskole.
4. Tallet 200.000,- er nævnt som det beløb det vil koste at etablere et køkken
i Peder Skramsgade.
5.

I 2014 skal den nye skolereform endelig implanteres. Det sker i 2 trin.

Første trin indføres 1. august 2014, hvor lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at
tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen
i ydertimerne.
Trin 2, der indføres efter næste folketingsvalg, vil betyde at skoleugen bliver på 30 timer
fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9.
klasse. SAMT at faglig fordybelse og lektiehjælp skal placeres inden for
skoletiden.

Når helhedsskolesystemet er endeligt indført skal børnene opholde sig på
skolens areal hele dagen. Man vil derfor sandsynligvis ikke længere have brug
for fritidsordningen i Peder Skramsgade. Den ligger ganske enkelt for langt væk
fra Marstal Skole.
4. Udvikling af plan for tidsbegrænset brug af skolebygningen
Følgende projekter skal undersøges over den kommende uge. Resultater
fremlægges på tirsdag d. 23.07.
a. Økonomi vedr. flytning af køkkenet m.v. (Susan)
b. Kontakt til og registrering af foreninger der tidligere har brugt
lokaliteter på Ærøs landsbyskole (Peter)
c. Kontakt til fødeværksnetværket (Henning)
d. Bankoaftner (Lillian)
e. Danseskole (Abelone + Marna)
f. Alternative behandlere (Ida)
g. Temamødeaftener / livretsaftner/ fællesspisning (Anne)
h. Musik arrangement i efteråret (Anne)
i. Alternativ danseaftner ved Helle Toft (Anne)
j. Energi / undervisning (Rune)
5. Eventuelt
Næste møde afholdes tirsdag d. 23.07. kl. 16.00-18.00 på Havnepaletten.
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