SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Bestyrelsesmøde i Søby Lokalråd
Onsdag d. 20.11. 2013 kl. 16.00-18.00 på Søby Skole
Tilstede: Rune Schmidt, Henning Guddal, Lillian Larsen, Peter Mose, Susan Hinnum, Abelone
Panton-Madsen, Thomas Larsen
Afbud: Jan Ole Johansen, Marna Nielsen, Anne Orry Bendtzen, Ida Rasmussen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra d. 23.10 2013
Godkendt
2.

Nyt fra formanden
a. Lejekontrakten er kommet fra Kommunen. Underskrives nu og returneres
b. Tak til alle der mødte frem og deltog på rengøringsdagen søndag d. 3. Nov. 2013.
c. Rune har haft kontakt til jobcentret vedr. en pedelordning. Vi kan desværre ikke
skaffe timer nok og forsøger i første omgang andre muligheder. Henning og Peter
kontakter i stedet Søby Havn om de kan hjælpe med græsslåning samt fejning af
skolegården. De har maskinerne – vi har ingen.

3.

Søby Skole – hvad så nu?
a. Susan har haft kontakt til gymnastikholdets leder. Holdet vil gerne tilbage til Søby
Skole. Thomas (der også sidder i KVIKs bestyrelse) tager kontakt til KVIK før jul
om tilbageflytning af gymnastikholdet.
b. Abelone tager kontakt før jul til læseklub og strikkeklub om at flytte mødested fra
Havnepaletten til Søby Skole.
c. FAA er kontaktet vedr. om åbningstiderne for Vestærøs Bogklub kan bringes fast i
kalenderen. De kigger på det.
d. Ærø Kunstforening rykker ind i deres lokaler 1.januar 2014 selvom lejeperioden
allerede er startet.
e. Peter kontakter FullRate vedr. oprettelse af internet på skolen.
f. Henning har gang i Fødevarenetværket omkring de enkelte producenters behov
(plads & tid). Vender tilbage snarest med en behovsplan. Næste trin er
fødevareministeriet som skal ind og vurdere hvad køkkenet skal indeholde.
g. Henning samt en gruppe fra fødevarenetværket har haft møde med Søbygaard og
Karen Margrethe vedr. etablering af mejeri på Søbygaard. Der arbejdes videre med
ideen – evt med en opstartsperiode på Søby Skole.
h. Kommunen skal kontaktes vedr. mulighed for afskrivning af investeringer i
køkkenet. Vi skal have en garanti.
i. Kommunen skal også kontaktes vedr. den udskiftede lås på Børnehaven samt
bortfjernelsen af lamper og loft-el-skinne på det tidligere lærerværelse.
j. Kunsthøjskolen på Ærø står frem til juni for den ugentlige rengøring af toilet og
gangarealer.
k. Der bliver sat 4 annoncer i Ugeavisen frem til jul vedrørende 1. Vestærøs Bogklub,
2. Har du en god idé – lej et lokale, 3. Vi mangler inventar – doner en stol eller to,
en computer, et bord 4. Børnefødselsdagsfester kan afholdes. Pris 200,- man
rydder op efter sig selv.
l. Kunsthøjskolen på Ærø afholder juleudstilling lørdag d. 7.12 og søndag d. 8.12.
Begge dage 11-17. Der etableres cafe i forbindelse med udstillingen. Annonce
bringes i ugeavisen på højskolens regning.

4.

Eventuelt
a. Susan udformer en skabelon til lejekontrakter.
b. Næste samarbejdsmøde mellem Kommunen og Peter, Rune og Henning afholdes
den. 11. december.
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Mail adr. Søby Lokalråd er info@søbylokalråd.dk eller info@soebylokalraad.dk

