SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Fra bestyrelsesmødet
Søndag d. 22. januar 2017 kl. 10.00-11.30 i Aktivitetshuset
Tilstede: Henning Guddal, Abelone Panton-Madsen, Lotte Mose Sørensen, Anne Orry Bendtzen,
Susan Hinnum, Peter Mose, Jørgen Ullerup
Ikke tilstede / Afbud: Rune Schmidt, Mona Falkenberg, Heidi Priebe Beck, Lene Surel Ehlers
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med den tilføjelse at Jørgen ikke var tilstede ved sidste møde og
derfor heller ikke var blevet informeret om sin arbejdsopgave.
2. Nyt fra formanden
a. Stofa var forbi d. 16.01 sammen med Abelone og installere internet. De 3 første
måneder har vi gratis net – derefter betaler vi kr. 219,- pr måned for 30/30.
b. Vi har haft et opslag på Face Book hvor vi efterlyste donationer til Aktivitetshuset.
Resultatet er at
i. Mette fra Natur Rideklubben vil komme med 20 stablestole.
ii. Danbo har doneret 4 fine stole.
3. Åbent Hus Arrangement
Vi holder Åbent hus i Aktivitetshuset søndag d. 2. april. Samme dag holder Danbo åbent med
modeopvisning, suppe ved Susan og veteranklub-træf.
Vi inviterer på kaffe og kage og omvisning og Annes indsamling af fotos fra Søby skydes i
gang på dagen.
Peter er i kontakt med Ærø Kunstforening om en udstilling i huset store rum der skal åbne
samme dag.
4. Vedr. fremtidig bookning
Bookning af Søby Aktivitetshus skal fremover ske via kommunens digitale bookning system.
Peter har været på kursus i brug af systemet og vil stå for den fremtidige bookning.
Foreninger der regelmæssigt bruger aktivitetshuset vil også kunne få et log in til kommunens
bookningssystemet
5. Transformatorstationerne på Ærø
Henning har været i kontakt med Torben Flintholm fra Elselskabet SE, der ejer de
tilbageværende transformationer på Ærø. Henvendelsen har drejet sig om et fremtidigt brug af
bygningerne til lokalaktivitet. Det kunne være til tørring af skinker eller krydderurter,
udstillingsaktivitet eller andet. Lige nu venter vi på en endelig bekræftelse – Peter har
handsken.
Karen Margrethe Fabricius skal inviteres med i en arbejdsgruppe. Henning har handsken.
6. Status på Vestærøs Bogklub
For at få det sidste på plads mødes vi søndag d. 20.01 kl. 12.30 i Aktivitetshuset. Samtidig
skal der sættes skinner op i udstillingsbrug i det det store rum. Jørgen og Henning har
handsken mht opsætning ag skinner.
7. Lokalhistorisk arkiv
Anne fremlage en plan vedrørende indsamling af lokalhistorisk materiale. Projektet er aftalt
skudt i gang på Åbent Hus Arrangementet i april. I perioden op til dagen hænger Anne
invitationer til deltagelse op i skabet på Dagli’Brugsen.
Susan tager Annes idé vedr. et lokalhistoriek arkiv med på det næste møde i Søby Møllefond.
I øvrigt:
Der findes allerede 2 Facebook opslag ved indsamling af Ærøsk lokalhistorisk materiale. Se:
På Face book: ”Gamle billeder/minder Ærø” og ”Søby Værft-venner”.
8. Evt.
a. Mona har foreslået at vi skifter en del af køkkenet ud på grund af alder og slitage.
Mona opfordres til at kontakte kommune vedr. finansiering og punktet tages op igen
på næste møde
b. Susan skal huske gæstebog til huset.
c. Jan Thomas skal kontaktes vedr. bogreoler. Susan har handsken.
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ARBEJDSSØNDAG d. 29. januar kl. 12.30-16.00

Næste møde afholdes søndag d. 19. marts 2017 kl. 10.00-11.30.

