SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 31. maj 2015 kl. 10.00 – 11.30 på Søby Skole	
  
	
  

Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Susan Hinnum, Lillian Larsen, Abelone
Panton-Madsen, Heidi Priebe Beck, Peter Mose Jørgen Ullerup og Anne Orry
Bendtzen.
Afbud: Lotte Mose Sørensen
En dagsorden blev aftalt og så gik mødet i gang.
1. Godkendelse af referat fra 26 april
Godkendt
2. Bestyrelsen konstituerer sig
Valg af referent
Susan Hinnum
Valg af Formand
Peter Mose 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
Rune Schmidt, der har været formand siden oprettelsen af lokalrådet i 2012,
stopper som formand. Vi takker Rune mange gang for hans store indsatsen
igennem årene, og er meget glad for at han har valgt stadig at være medlem af
bestyrelsen. Vi slipper ham ikke.
3. Lokalrådets fremadrettede plan
På baggrund af en løs snak om hvilke opgaver der fremadrettet skal varetages
af bestyrelsen blev følgende liste udarbejdet:
a. Hovedfokus vil omfatte arbejdet med at få etableret plan og aftale med
kommunen vedr. Søby Skole- projektet. Driftforeningen for Søby Skole
har handsken.
b. Natur shelters i Søby. Det skal undersøges om det vil være muligt at
etablere shelters et sted langs kysten. For eksempel i nærheden af
Næbbet, eller på strækningen mellem Næbbet og Søby.
c. Mona nævnte muligheden fro evt. at etablere badehuse på Søby Strand.
Det skal undersøges.
d. Der ligger flere helt forfaldne og tomme huse i Søby og omegn. Der blev
rejst spørgsmål vedr. om det er muligt at søge støtte gennem
kommunen og landspuljen til nedrivning af disse. Det skal undersøges.

e. En fælles gåtur rundt om Vitsø i sommer. I lighed med sommeren 2013
skal der arrangeres en offentlig og fælles gåtur rundt om Vitsø i juli
måned. Susan har handsken og vender tilbage efter at have talt med
Anne.
f. Børnefestivallen Blomberg skal kontaktes for evt. afholdelse på Søby
Skole i 2016.
4. Eventuelt
a. Rune overgiver hjemmeside plejen til Henning og Susan der fremover vil
have ansvaret for opdateringen m.v.
b. Næste møde afholdes den 13. September kl. 10.00-11.30.
Sandsynligvis på Søby Skole.
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