SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Fra bestyrelsesmødet
Søndag d. 19.03 2017 kl. 10.00-11.30 i Aktivitetshuset
Tilstede: Abelone Panton-Madsen, Lotte Mose Sørensen, Susan Hinnum, Peter Mose, Jørgen
Ullerup, Mona Falkenberg,
Afbud: Lene Surel Ehlers, Rune Schmidt, Henning Guddal
Ikke Tilstede: Heidi Priebe Beck,
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
Aktivitetshuset bruges af et stigende tal foreninger m.v. Det er glædeligt. Det eneste der
kræves for adgang til brug af huset er, at man registrerer sig som bruger – enten som privat
eller som forening. Det gøres ved at oprette sig som bruger via kommunens hjemmeside. Se
medsendte vejledning, der også ligger på kommunens hjemmeside.
Forårets syng-sammen-arrangement ved Søby Koret er udskudt til efteråret grundet
datosammenfald med Brugsens årsmøde.
Bogklubben åbner for udlån søndag d. 2. april og vil frem til sommerferien holde åbent
mandag kl. 15.00-17.00.
3. Planlægning af åbent hus-arrangement søndag d. 2. april
Vi holder åbent hus søndag d. 2. april kl. 11.00-15.30. Samme dag som DanBo holder
søndagsåbent. Vi byder på omvisning i huset og i bogklubben og på gratis kaffe & kage.
Optakt: Peter bager kager, Lotte finder flag, Mona og Abelone rydder op i skabene samt
planter påskeblomster i krukkerne uden for. Susan pakker en kasse med gæggebrevematerialer og Jørgen får fejet i kælderen.
På dagen inviteres alle til at lave gæggebreve.
Ærø Kunstforening er inviteret til at udstille – vi skal have svar senest tirsdag pga annonce.
Peter rykker for svar en gang til.
Susan mailer ud til medlemmer af lokalrådet.
Susan kontakter Fyns Amts Avis for omtale
Susan kontakter Carl Jørgen Heide for omtale i hans ugebrev
Henning bedes lave en annonce til onsdag hvor den skal mailes til Ærø Ugeavis.
4. Planlægning af generalforsamling
Der holdes generalforsamling torsdag d. 27.04. kl. 19.00-20.30. På valg er Jørgen, Susan,
Peter, Mona og Anne. Da Anne har meldt sig ud af bestyrelsen skal der finde en eller flere nye
bestyrelsesmedlemmer. De øvrige genopstiller. I forbindelse med generalforsamlingen
inviterer vi til et arrangement omkring el-færgen i Søby. Peter kontakter Roar Andersen
desangående og vender tilbage med program.
Henning bedes lave en annonce.
5. Køkkenet
Det blev vedtaget at Mona kontakter Leif Heilberg for et skriftligt tilbud på udskiftning af det
nuværende køkkenbord – evt. med ny stålvask. Abelone forfatter sammen med sin mand en
ansøgning til kommunen (Ærø-ordningen 2017) med ansøgningsfrist d. 1. april.
6. Eventuel
Peter søger Rise Sparekasse om midler til belysning. Susan kontakter Poul/ EL-system for et
skriftligt tilbud. Der er ansøgningsfrist d. 18. april.
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Vi ses søndag d. 2. april kl. 10.45.

