SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Lørdag d. 24. Oktober 2015 kl. 10.00-11.30 hos Peter Mose
Tilstede: Lotte Mose Sørensen , Henning Guddal, Susan Hinnum, Abelone Panton-Madsen, , Peter Mose
Jørgen Ullerup og Mona Falkenberg
Afbud: Rune Schmidt
Uden afbud: Lillian Larsen, Anne Orry Bendtzen, Heidi Priebe Beck
1.

Godkendelse af referat
a. Godkendt

2.

Nyt fra formanden
a. XL-Byg er lukket – det samme er Café Arthur. Begge lukninger er hårde for Søby og
medfører at mange aktiviteter ikke længere kan serviceres i byen. Baby-brunch – et af
Lotte Mose igangsat månedligt arrangement for nybagte forældre og med stor tilslutning –
er nu rykket til Marstal.
b. Søby Skole er solgt og lokalrådet har derfor ikke længere et mødelokale. Det har
Møllefonden, strikkeklubben og læsegruppen derfor heller ikke. It-undervisning for ældre
er også hjemløs og det samme er Vest Ærøs Bogklub. Havnepaletten, der i flere år har
huset kreativt værksted samt en strikkeforening, lukkes nu også permanent ned da værftet
igen har brug for huset. Endelig leder Sundhedsplejen efter et sted at mødes med brugere
i mindre grupper.
Der er et stort behov for et sted i Søby, hvor alle disse funktioner kan foregå. Det blev
derfor besluttet, at indkalde til stiftende generalforsamling for Søby Kulturforening torsdag
d. 29. Oktober kl. 19.30 på Kunsthøjskolen på Ærø i foredragssalen.

3.

Søby Skolen
a. Søby Skole er solgt og Foreningen til drift og udvikling af Søby Skole nedlægges derfor.
Det sker på et særskilt møde inden årets udgang.
b. Græsarealet foran den tidligere Søby Skole ejes fortsat af Ærø Kommune, hvilket betyder
at Wedels Skulptur fortsat vil blive stående. Søby Lokalråd vil opfordre kommunen til at
skulpturen fortsat vil være belyst om aftenen, samt at der opsættes et skilt med
information om skulptur og kunstner. Anmodning samt udkast til skiltetekst sendes til
kommunen. (Susan og Peter har handsken).

4.

Lokalrådets økonomi v. Lotte
a. Der står for nuværende knap kr. 3.700,- på kontoen. Ved drift foreningens nedlægges vil
foreningens midler ifølge vedtægterne overgå til Lokalrådet. I alt kr. 24.800,- .

5.

Fremtidige projekter
a. Det blev besluttet at gøre en gåtur rundt om Vitsø til en tilbagevendende årlig begivenhed.
Den 26. Juli 2015 deltog godt 80 mennesker. Deltagerpris: kr. 25.- inkl. kaffe og kage ved
Vitsø Nor Pumpemølle. Arrangementet var annonceret i Ærø Ugeavis og overskuddet på
700,- dækkede annonceudgiften. Susan er tovholder på projektet i 2016.
b. Et par fra Nordjylland har kontaktet lokalrådet da de er interesseret i at købet Søby
Camping. Parret kommer til øen i starten af november og mødes med Jørgen og Henning.

6.

Info/opslag fra kommunen omkring indstilling til idræt, handicap- og kulturpris
a. Ingen forslag. Ingen indstilling.

7.

Evt.
a. Intet.

Mail adr. Søby Lokalråd er info@søbylokalråd.dk eller info@soebylokalraad.dk
v/. Susan Hinnum 25.10.15

