SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Fra bestyrelsesmødet
Tirsdag d. 3. maj 2016. Holdt hos Peter kl. 19.00-20.15

Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Susan Hinnum, Lene Surel Ehlers, Lotte Mose
Sørensen, Peter Mose, Abelone Panton-Madsen, Mona Falkenberg, Jørgen Ullerup
Afbud: Anne Orry Bendtzen, Heidi Priebe Beck og
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra 31.01.2016
Godkendt
2. Bestyrelsen konstituerer sig
Peter Mose – formand
Henning Guddal – næstformand
Lotte Mose – kasser
Susan Hinnum - sekretær
3. Nyt fra formanden
Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget, at foreningslivet i Søby får brugsret
til den tidligere inspektørbolig. På sigt skal hjemmeplejen kunne råde over et at
lokalerne, hvilket vi er meget glad for. Søby Lokalråd har påtaget sig at fungere som
koordinator i forhold til de mange lokale foreninger der inddrages. Huset er p.t. lejet
ud til øens Job- og Voksen Centret, og overdrages hurtigst muligt til Lokalrådet. Jes
Heinemann er kommunens kontaktperson.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde så snart vi ved hvornår vi får brugsret til huset
samt under hvilke betingelser.
4. Eventuelt
a. De lovede blomsterløg fra Dagli’ Brugsen er forsvundet. Nye løg søges
fremskaffet.
b. Kunsthøjskolen på Ærø afholder for fjerde gang Samtidskunstbiennale i Søby
01.06.-101.09. 2016. Udstillingen omfatter i år værker af 46 kunstnere,
kunststuderende samt skolens afgangshold. Udstillingen foregår i det fri, er
offentlig og gratis. Åbning onsdag d. 1. juni på havnen. Alle er velkomne.
c. Abelone og Mona vil gerne udstille lokale malere i Søby om sommeren. De to
initiativtagere vil arbejde på at projektet ser dagens lys i sommeren 2017 –
evt. med base i vores kommende Aktivitetshus, Østerbro 31, 5985 Søby.
d. Dammen ved Dagli’ Brugsens parkeringsplads skal renses for affald. Peter
har handsken og kontakter kommunen.
e. Aktivitet i forhold til overtagelse af Aktivitetshuset: annonce i Ugeavisen, /
kontakt til lokale foreningers formænd / flyer om aktivitetshuset deles ud til
Havnefesten d. 1. Juli / åbenhus-arrangement i forbindelse med efterårets
søndagsevent.
f. Rune har lovet at træde hjælpende til med at opdatere hjemmesiden.
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