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

Fra bestyrelsesmødet
Søndag d. 20. november 2016 kl. 10.30-12.00 i Aktivitetshuset
Tilstede:, Rune Schmidt, Henning Guddal, Lotte Mose Sørensen Anne Orry Bendtzen, Heidi Priebe
Beck, Susan Hinnum, Peter Mose, Lene Surel Ehlers
Afbud: Abelone Panton-Madsen, Mona Falkenberg, Jørgen Ullerup
DAGSORDEN
1. Åbent Hus en søndag i december
a. Et Åbent Hus arrangement skydes til den første søndag i februar, hvor DanBo også
holder åbent hus. Herefter tænkes Åbent Hus i Aktivitetshuset som et
tilbagevendende projekt året rund. Sommermånederne juli + august undtaget.
b. I forbindelse med Åbent Hus inviteres Ærø Kunstforening til at holde skiftende
udstilling i Søby Aktivitetshus. Peter har handsken og retter henvendelse til ÆKF
c. Lister til ophæng af skiftende udstillinger skal installeres i det store møderum. Jørgen
og Henning hænger op onsdag d. 16.01. mellem kl. 7.30 og 12.00, hvor Stofa
kommer forbi og installerer net. Susan, Henning og Jørgen har handsken
d. Vestærø Bogklub slår dørene op igen ved første Åbent Hus arrangement i februar.
Hvis Peter mangler hjælp til bogopsætning kalder han…..
2. Økonomi.
a. Stofa har lejet huset til åbent informationsmøde her i november.
b. Aftale med Stofa er indgået: 3 mrd. Gratis net – derefter 219 pr måned for 30/30.
c. Det er pt plus på kontoen, men ønskelisten er lang og derfor vil vi via opslag på
FaceBook efterlyse donationer til Aktivitetshuset.
d. Vi samler lige nu ind til
i. Ny belysning i møderum inkl. flytbare spots pga skiftende udstillinger i rummet
ii. 50 stablestole til stormøde aktivitet
iii. IT-udstyr samt flere reoler
3. Indkøb af reoler til bogklubben
a. Jan Thomas har doneret reoler til bogklubben – vi takker mange gange
4. Henvendelse fra Svend Aage Secher
a. Svend Aage Scher har henvendt ang Turistkontorets manglende henvisning
vedrørende julemarked i Maehallen samt misforholdet i at julemarkedet I Ærøskøbing
bakkes op ad billige færgebilletter mellem Svendborg og Ærøskøbing på dag..
Henning har snakket med Rene fra Søby Kvik samt Peter Hansen fra Søby
Erhvervsforening. Der henvises nu til julerrangementet i Søby på turistkontorets
hjemmeside samt facebookopslag.
5. Henvendelse vedr. støtte til sommerhusudstykning i Søby
a. En ejer af et større jordstykke langs Jørbækvejen arbejder på at få lov til at udstykke
til sommerhuse. Lokalrådet går ikke ind i sagen, da den har politisk karakter, men kan
hjælpe som led mellem ejer og kommune. Peter kontakter ejeren.
6. Evt.
a. Anne foreslog, at vi påbegynder indsamling af effekter og billeder til et lokalhistorisk
arkiv. En overordnet plan præsenteres på næste møde. Anne har handsken
b. Bookning af Søby Aktivitetshus skal fremover ske via kommunens digitale bookning
system. Peter skal på kursus i brug af systemet i december.
c. En seddel sættes op indvendigt på husets indgangsdør med oplysning om, at brug af
huset kan ske ved henvendelse til Peter.
d. Hjemmesygeplejens brug af Aktivitetshus skal sættes i gang. Heidi har handsken
e. DanBo har sponseret ny gulvtæppe i entreen – tak for det!
f. Søby Møllefond har ryddet op i kælderen sammen med Jan Thomas – tak for det!
g. Ærø Blomster har sponsoreret blomster, krukke og jord – tak for det!
h. Mona har ordnet vinduskarme og sponsoreret blomster – tak for det!
Ref. SH/ 21.10.16

Næste møde afholdes søndag d. 22. Januar 2017 kl. 10.00-11.30.

