SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 5. maj 2014 kl. 19.00 – 21.00 på Søby Skole	
  
	
  

Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Susan Hinnum, Lillian Larsen, Abelone
Panton-Madsen, Lotte Mose Sørensen, Heidi Priebe Beck, Peter Mose og Anne Orry
Bendtzen.
Afbud: Ida Rasmussen, Thomas Larsen
En dagsorden blev aftalt og så gik mødet i gang.
1. Godkendelse af referat fra årsmødet
Godkendt
2. Bestyrelsen konstituerer sig
Valg af referent
Susan Hinnum
Valg af Formand
Rune Schmidt blev enstemmigt valgt
Valg af Næstformand
Henning Guddal blev enstemmigt valgt
Valg af kasserer
Lotte Mose Sørensen blev enstemmigt valgt
Valg af sekretær
Susan Hinnum blev enstemmigt valgt
3. Plan Søby Skole
Samarbejdsudvalget (mellem Søby lokalråd og Ærø Kommune) skal have et
udspil fra os vedr. vores betingelser samt vision for fortsat at stå for Søby
Skole. Både på den lange og den korte bane.
Vores betingelser for fortsat involvering omfatter at kommunen
1. finansierer en omlægning af varmesystemet
2. sørger for at renovation og pleje af udeområdet er inkluderet i aftalen
3. arbejder med en tidshorisont på min. 5 år
Omlægning af varmesystemet er tvingende nødvendigt da varmeudgiften i
2013 beløb sig til kr. 300.000,Uden en tidshorisont er det for eksempel ikke muligt at arbejde på en
involvering af Ærø Fødevarenetværk og et godkendt køkken på skolen. Eneste
nuværende plan der på sigt arbejder med etablering af arbejdspladser.

4. Ærødagen
Vi deltager ikke med en bod, men opsætter postkasse på pladsen og på dagen
med teksten VI HAR EN TOM SKOLE – HVAD SKAL VI BRUGE DEN TIL?
Heidi og Lillian laver postkassen – Henning laver plakaten.

5. Hjemmesiden
Hjemmesiden skal opdateres. Rune vil fortsat have handsken. Peter opdaterer
google-kalenderen på hjemmesiden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer plejer efter
behov og evne facebooksiden.
6. Udlejning til private
Spørgsmålet blev taget op igen på foranledning af forårets kommende
konfirmationer. Der er et begrænset antal muligheder på øen for at leje sig ind med
private fester. Omkring konfirmationerne er der ekstra pres på, hvorfor det evt.
kunne give mening at åbne for udlejning til private fester. Punktet tager op igen når
vi ved noget mere om hvilken tidshorisont vi har i forhold til Kommunen.
7. Arbejdsdag
Også dette punkt tager op igen når vi har et svar fra Kommunen om Søby Skoles
fremtidshorisont.
Kunsthøjskolen på Ærø ophører med at leje lokaler på skolen. Ordningen med vask
af toilet, gang samt aula en gang om ugen ophører derfor også. Lillian tager tjansen
fra juni og sommeren over, måske et gavekort rigere.
8. Medlemskontingent
Spørgsmålet tages op igen efter sommerferien.
9. Eventuelt
a. Peter tager kontakt til Michael for at høre om han igen har lyst til at
arrangere en gåtur rundt om Vitsø her i sommer.
b. Vi har skiftet kasserer. En opgørelse over kassens status følger derfor
først på næste møde.
c. Næste møde afholdes mandag d. 16.06. kl. 19.00-21.00 på Søby Skole
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