SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT

Fra bestyrelsesmødet
Torsdag d. 29. September 2016 kl. 19.00-20.15 i Aktivitetshuset
Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Susan Hinnum, Peter Mose, Abelone Panton-Madsen,
Mona Falkenberg, Jørgen Ullerup
Afbud:, Lotte Mose Sørensen Anne Orry Bendtzen, Heidi Priebe Beck
Ikke indkaldt ved en fejl: Lene Surel Ehlers (Susan undskylder)
DAGSORDEN
1. Referat fra sidst
Godkendt
2. Lejekontrakten fra Ærø kommune
Vi har modtaget en lejekontrakt og ifølge denne huset benyttes til mødelokale.
Bogklud m.v. uden lejebetaling.
3. Møde med foreningerne
4. Vi aftale i første omgang at lade det sive til foreningerne før vi rykker ud med annoncering
m.v.
5. Forespørgsler/ aftaler for nuværende
a. Flere foreninger har henvendt sig og følgende er aftale mellem disse og Peter, der
indtil videre holder tjek på mødeplanen:
b. Scleroseforeningen v. Else Koch mødes første tirsdag i måneden
c. Poul Nedergaard + kort hver onsdag aften i fællesstuen
d. Parkinsonforeningen vil også bruge huset til jævnlig mødeaktivitet og har oveni købet
tilbud at male fællesstuen. (Det er efterfølgende gjort. Per Lohals har doneret hvid
vægmaling - + 10L.)
e. Fødevarenetværket er allerede begyndt at lægge deres møder i huset.
f. Det samme er Søby Møllefond (har møde igen d. 8.11.16)
g. Derudover er der interesse omkring mødested fra Vandværket og Golfklubben
6. Etablering af bogklubben
a. Fredag d. 23.10 starter Peter og Susan om formiddagen med at etablere bogklubben i
Aktivitetshuset. ALLE er velkommen til at hjælpe med. Ring til Peter og sig du
kommer….
7. Eventuelt
a. Fyret blev kigget efter af Rune og Jørgen og det blev aftalt at Peter kontaktede
kommunen vedr. et tjek af fyret. Dette er efterfølgende gjort
b. Abelone og Mona er bange for at der er skimmelsvamp i kælderen. Peter har
efterfølgende haft kommunen ude der har taget prøver for skimmelsvamp. Og
resultatet er at der skulle ikke er skimmelsvamp i kælderen. Mug ja, men udluftning
vil hjælpe.
c. Peter bestiller net til huset så hurtigt som muligt
d. Susan køber kaffemaskine og elkoger – er gjort
e. Abelone og Mona har handsken til at finde blomster til vinduskarmene.
f. Mona undersøger hvad det vil koste at få en nøglekode til hoveddøren.
Ref. SH/ 18.10.16

