SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
Bestyrelsesmøde i Søby Lokalråd
Torsdag d. 6. marts. 2014 kl. 19.00.-21.00. på Søby Skole

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

1. Godkendelse af referat fra d. 20.11. 2013
a. Godkendt
b. Vedrørende igangværende sager
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.

Vi har fået en henvendelse fra Per Thurø om evt. brug af Søby Skole som arbejdscamp for
tilrejsende polske håndværkere. Vi har takket nej.
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) BESLUTTET
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). HÆNGEPARTI
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) VI
AFVENTER AT DE RYKKER PÅ SAGEN
Dilettantteatret vil gerne øve i gymnastiksalen frem til midt på foråret. Forestillingen skal også
opføres på Søby Skole. (Ida er tovholder) DE ØVER
Vi har fået etnforespørgsel om DagligBrugsens årsmøde kan afholdes på Søby Skole. Pris pr.
deltager er sat til kr. 55,- (Peter er tovholder) AFHOLDES I MARTS PÅ SKOLEN
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). HÆNGEPARTI
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).
HAVNEN HAR SELV RYKKET PÅ SAGEN
Folkeuniversitets arrangement den 3. Marts afholdes på Søby Skole. (Tovholder Susan). ER
AFHOLDT

2. Nyt fra formanden
a. Mange henvendelser om brug af skolens faciliteter
b. Nytårskuren afholdt på skolen. Desværre svigtede varmesystemet os og der
var lidt koldt. Lokalrådet var medarrangør, alligevel blev Rune ikke inviteret
som aftalt til at sige velkommen. Rune har efterfølgende været i kontakt med
Carl Jørgen desangående.
c. Årsmøde afholdes 12. Marts. Borde og stole hentes på Rise skole.
d. Energiforbruget er alt for højt. Rune er på sagen og i kontakt med Jes
Heinemann desangående. Et system til overvågning af varmepumpen
indkøbes og opsættes. Pris kr. 1.000,e. Mindre transportable elvarmere indkøbes også således at man
forsøgsmæssigt kan sænke inde temperaturen væsentligt og herefter
punktopvarme efter behov.

3. Nyt vedr. 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. Møde torsdag d. 13.03. er aftalt med Kimma og Lennert Mogensen
c. Aktivitetsliste udarbejdes fælles i bestyrelsen. Susan starter listen og mailer
den rundt i weekende 8+9. Marts, Alle bedes bidrage. SE MEDSENDT
BILAG
4. Vedr. lejekontrakter og lejesatser
a. Se medsendte bilag vedr. driftbudget
5. Loppemarkedet d. 6. april
a. Peter, Marna, Ida og Lillian aftaler dage hvor effekter fra skolen udvælges til
loppemarkedet.
b. Pris pr. deltagende stand: kr. 50,- uanset om man står ude eller inde.
Annonce laves i samarbejde med BoligHuset. Marna står for indsamling af
penge af de deltagende.
6. Planlægning af den kommende generalforsamling (skal afholdes inden
udgangen af april).
a. Generalforsamlingen afholdes d. torsdag d. 24. April kl. 18.00-21.00
b. Følgende er på valg: Henning (genopstiller), Lillian (genopstiller som sup),
Marna (genopstiller), Jan Ole (genopstiller ikke), Abelone (?).
c. Medlemmerne inviteres til at medbringe mad til et fælles aftensmadsbord.
Lokalrådet giver kaffe og dessert.
d. Søby Koret inviteres SUSAN HAR HANDSKEN
e. Annonce sendes til Ærø Ugeavis senest fredag d. 28. Marts HENNING HAR
HANDSKEN
7. Eventuelt
a. Arbejdsweekend i slutningen af april. Sidste lørdag i april er foreslået, men
ikke vedtaget. Mere følger senere.

Mail adr. Søby Lokalråd er info@søbylokalråd.dk eller info@soebylokalraad.dk
v/. Susan Hinnum 08-03.14

