SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Bestyrelsesmøde i Søby Lokalråd
Onsdag d. 23. oktober kl. 16.30.-17.30 i Havnepaletten
Tilstede: Rune Schmidt, Henning Guddal, Lillian Larsen, Peter Mose, Susan Hinnum, Anne
Orry Bendtzen, Ida Rasmussen, Inga Thomas.
Afbud: Jan Ole Johansen, Marna Nielsen, Abelone Panton-Madsen, Thomas Larsen
Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra d. 3.10 2013
Godkendt
2.

Nyt fra formanden
a. Lokalplan for Søby Skole er vedtaget. Se medsendte bilag.
b. Trafikudvalget er blevet kontaktet vedr. en manglende busafgang kl. 08.08
fra Søby. Jens Groth har udtalt at der var tale om en fejl og at der igen vil
blive indsat bus med afgang 8:08 fra Søby. Den er nu indsat, men i følge
Jesper Bus, som en lukket rute, for friskolens elever. Er der plads kan man
dog godt komme med, men afgangen er ikke oplyst på køreplanen.
c. Mindesten. Hanne Fynbo har forespurgt, om en mindesten fra 2. verdenskrig
der pt. står i præstegården i Søby, kan flyttes til rosenbedet ved kirken ved
Havnevejen. Bedet er kommunalt ejet og vedligeholdt. Hjemmeværnet er
inde over fordi, de skal lave en fortegnelse over alle mindesten i Danmark til
en bog. Palle Kefer fra kommunen er kontaktet og har ingen indvendinger.

3.
Søby Skole – hvad så nu?
Første møde i samarbejdsudvalget er forløbet vældigt positivt. Det næste møde finder sted
tirsdag d. 29.10 hvor vi forhåbentlig får overdraget brugsretten til skolebygningen. I første
omgang frem til 30. juni 2014. Flere forskellige fremadrettede projekter er blevet nævnt. For
eksempel julemærkehjem og Diabetes Center. Arbejdet fortsætter.
Claus fra jobcentret skal kontaktes vedr. en pedelordning til Søby Skole.
Ærø Kunstforening er interesseret i at leje sig ind i lokaler på skolen. De har givet et tilbud.
Kunsthøjskolen på Ærø er også interesseret i at leje sig ind og har ligeledes givet et tilbud.
Højskolens årlige juleudstilling kommer til at finde sted lørdag og søndag d. 7.+8. december.
Der etableres cafe i forbindelse med udstillingen.
4.
Eventuelt
Intet. Næste møde er endnu ikke aftalt.
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Mail adr. Søby Lokalråd er info@søbylokalråd.dk eller info@soebylokalraad.dk

