Årsmøde Søby lokalråd lørdag den 2. april 2016
kl. 11.30 i foredragssalen på Kunsthøjskolen på Ærø
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Valg til bestyrelsen:
Lillian, Abelone, Lotte og Henning er på valg. Lillian ønsker ikke at genopstille.
5. Valg af revisor og suppleant
6. Evt.

REFERAT
Ud over de fremmødte bestyrelsesmedlemmer var der mødt 4 medlemmer

Ad. 1 Ingen, da alle var enige om, at det kunne formanden sagtens klare.
Ad. 2 Formandens beretning blev godkendt med bifald. Vedhæftet.
Ad.3 Kasserens regnskab blev godkendt ligeledes med bifald
Ad. 4 Abelone, Lotte og Henning genvalgt Lene Surel Ehlers nyvalgt til bestyrelsen
Ad. 5 Hanne Fynbo genvalgt som revisor. Karin Korup valgt som suppleant
Ad. 6 Intet

Referent
Peter Mose Sørensen

Årsmøde Søby lokalråd lørdag den 2. april 2016
Formandens beretning ved Peter Mose

Et år går sørme hurtigt. Det er ikke lang tid siden, vi sad med en god fornemmelse omkring fortsat
brug af Søby Skole. En arbejdsgruppe var blevet nedsat på baggrund af et møde på skolen med 10
lokalpolitikere og i samarbejde med Søby Erhvervsforening.Der blev udarbejdet oplæg, redigeret i

oplæg og udarbejdet nyt oplæg, og det blev vedtaget at der var den nyetablerede Driftsforen ing der
skulle være tovholder iprocessen .
Der blev holdt møder med Carl Jørgen Heide og Lennert Mogensen og der blev snakket med rigtig
mange af kommunalbestyrelsens medlem mer (især Henning var aktiv her) På et tidspunkt var vi
næsten sikker på, at det nok skulle blive til noget med en ny aftale mellem Lokalrådet og Kom munen
om brugen af Søby Skole.Men så var den pludselig solgt. Det kom som en stor overraskelse for os
alle, og nogen vrede blev da også udtrykt, især da vi hørte prisen, for at sige det mildt.
Driftsforeningen blev efterfølgende opløst.
Oven i det lukkede XL-byg i Søby og Cafe Arthur drejede nøglen. Ikke at Lokalrådet kunne have gjort
noget her, men træls var det da.
Til det positive hører, at vi fik ca.80 mennesker med rundt en tu r om Vitsø den 26. J uli. En virkelig
dejlig dag og en tradition vi er enige om at fortsætte.
Efter at have sundet os hen over sommeren og efteråret gik vi i gang med at u ndersøge
muligheden for at skaffe et andet sted til Lokalrådet og andre foreninger. Her faldt det
naturligt at kaste blikket på den tomme gl. Inspektørbolig.
Et oplæg blev sendt til kommunalbestyrelsen . Det skulle så uddybes - det blev det, og sendt igen, og
så gik der lang tid hvor vi intet hørte. Ting tager tid i det kommunale system. Det var frem og tilbage
iforskellige udvalg, rundt Job-og voksencenteret for så endelig at blive behandlet i Erhvervs,-teknik
og havneudvalget den 17. Marts 2016. Her indstillede man enstemmigt, at bygningen helt eller delvis
kan overlades til Lokalrådet. Kaj Nøttru p har været en stor hjælp her med at presse på. Lige nu
afventer vi så at det skal i økonom iudvalget og kommunalbestyrelsen i april forhåbentlig til endelig
vedtagelse.
Der har været en enkelt miljøsag inde over mit bord som formand for lokalrådet. Den har jeg
forespurgt til i teknisk afdeling og har fået et pænt svar på, hvor langt ma n var i sagsbehandlingen.
Da det drejer sig om en nabotvist vil jeg ikke komme nærmere ind på det her.
Tak til bestyrelsens medlemmer for arbejdet og tak til Lill ian, som ikke genopstiller

