SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Bestyrelsesmøde i Søby Lokalråd
Torsdag d. 16.01. 2014 kl. 19.00-21.00 på Søby Skole
Tilstede: Rune Schmidt, Henning Guddal, Lillian Larsen, Peter Mose, Susan Hinnum, Abelone
Panton-Madsen, Anne Orry Bendtzen, Ida Rasmussen
Afbud: Jan Ole Johansen, Thomas Larsen, Marna Nielsen,
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra d. 21.11 2013
Godkendt
2. Nyt fra formanden- herunder indkommende forespørgsler
a. Ingolf Andersen er ansat pr. 6. Jan. som fuldtidspedel i 4 uger. Vi håber hans
aktiveringsperiode kan udvides.
b. IT-cafeen i lokalet ved siden af Vestærøs Bogklub er åbnet med Ingolf ved roret.
Alene i den første uge har der været 3-5 daglige besøg af ældre der søgte hjælp.
c. Lene fra Rummes Agre står også klar til at hjælpe til med IT-hjælp.
d. Udstyr til IT-cafeen er skænket mange steder fra: Bl.a. fra Anette & Henning,
Mommark, Lene fra Rummes Agre, Niels Nygaard m.fl. Vi takker mange gange.
e. Anker fra Minigolf har skænket 30 stole. Også tak til ham.
f. Turist- og Erhvervsforeningens Nytårskur afholdes på Søby Skole. Peter Lys
(Hansen) tjekker stole m.v. Arrangementet afholdes i samarbejde med Søby
Lokalråd.
g. Afholdelsen af årets Ærø-dag den 14. Juni vil i år foregå i Søby Havn. Lokalrådet
har bidraget med en liste af aktive folk til samarbejdsgruppen der nedsættes af
Turist- og Erhvervsforeningen.
h. Ole W fra Kommunen har lovet at kontakte lokalrådet i denne måned angående
besøg på det fjernlager der blev oprettet i forbindelse med lukning af Rise og Søby
Skole. Vi er på udkig efter stole og borde.
i. Søby Camping er muligvis til salg igen. Rune har derfor igen været i kontakt med
Vindmølle Fonden om et evt. opkøb. Planen er at etablere en grøn øko-camping.
Søby Campings nuværende ejer Janus har søgt om og fået tilladelse til at opstille
bade bro ud for campingarealet. Vi bakker op om projektet og indstiller til Janus at
man ind tænker handikapbrugere i udarbejdelsen af bro – samt i diverse
fondsansøgninger desangående.
1. Vi har fået en henvendelse fra Per Thurø om evt. brug af Søby Skole
som arbejdscamp for tilrejsende polske håndværkere. Vi har takket nej.
2. Pia Hansen fra DagliBrugsen har forespurgt om indlogering af 50
GeoCaching’er i en weekend i april. Prisen er sat til kr. 110,- pr.
deltager. (Rune er tovholder)
3. Skal vi have en skateboardbane i skolegården på Søby Skole?
Muligheden for at flytte den naboklageramte bane fra Friskolen i
Ærøskøbing skal undersøges. Første trin er at spørge Søby Skoles
naboer om de er åbne for ideen. (Susan er tovholder).
4. Lissi Anneberg, leder og frivilligekoordinator har forespurgt på brug af
skolens køkken til et ugentligt forum omkring fælles spisning for ældre
og frivillige. (Henning er tovholder)
5. Dilettantteatret vil gerne øve i gymnastiksalen frem til midt på foråret.
Forestillingen skal også opføres på Søby Skole. (Ida er tovholder)
6. Vi har fået etnforespørgsel om DagligBrugsens årsmøde kan afholdes
på Søby Skole. Pris pr. deltager er sat til kr. 55,- (Peter er tovholder)
7. Flere borgere har forespurgt om opsætning af 1-2 borde-bænke-sæt
på øverste græsareal på Søby Strand. Kommunens Park &vej afdeling
skal inviteres til at bidrage med udstyret. (Susan er tovholder).

8. Eigil fra havnen har foreslået at dele af skolens legeplads flyttes ned på
øverste strandareal. Dette skal undersøges nærmere. (Tages op af
samarbejdsgruppen kommune-lokalråd).
9. Folkeuniversitets arrangement den 3. Marts afholdes på Søby Skole.
(Tovholder Susan).
3. Forberedelse til Nytårskurens afholdelse på Søby Skole
a. Se under punkt 2 stk. b.
4. Nyt fra samarbejdsudvalget kommune-lokalråd
a. Rune sendte i starten af december et opsummerende referat af
samarbejdsgruppens arbejde i efteråret til afgående vicekommunaldirektør samt
kulturudvalgsformand. Den daværende vicekommunaldirektør Jørgen Friis har
godkendt referatet.
b. Rune tager kontakt snarest muligt til den nytiltrådte vicekommunaldirektør Kimma
Vingaard Thomsen for aftale om første møde i samarbejdsgruppen.
5. Søby Skole – fremtiden
a. Der er stadig ikke foretaget reparation af nedbrud på vandrørene. Der er derfor
stadig ikke varmt vand i bygningen. En stor del af forårets planlagte aktivitet
forudsætter at der er varmt vand til rådighed i badeafdelingen og i køkkenet. Rette
vedkommende skal kontaktes. (Peter er tovholder).
b. Vi mangler akut borde og stole. TuborgFonden søges. (Tovholdere Peter & Susan).
6. Eventuelt
a. Abelone har været i kontakt med både Læse- og Strikkeklubben der i dag holder til i
Havnepaletten. Begge klubber ser tiden an før det overvejes om de evt. skal flytte
op på skolen.
b. Med så mange projekter på programmet i foråret har vi brug for en kalender i
mødelokalet … og måske også på hjemmesiden? (Anne er tovholder).
Susan har været i kontakt med Søby Kvik vedrørende ældregymnastikken, der
semesteret ud bliver i Måehallen. Angående teltsagen fra sommeren 2012 er den sag
nu også ude af verden. Jf. Referat fra 30.08 2012: 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. KVIK skal derfor blot sende en faktura til Lilian.

Næste møde: Torsdag d. 6. Feb. Kl. 19.00-21.00 på Søby Skole

SH 17.01.14

Mail adr. Søby Lokalråd er info@søbylokalråd.dk eller info@soebylokalraad.dk

