SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT / bestyrelsesmødet
Søndag d. 10. september 2017, kl. 10.00-11.20 i Aktivitetshuset
Tilstede:, Rune Schmidt, Susan Hinnum, Lotte Mose Sørensen, Peter Mose, Abelone PantonMadsen, Mona Falkenberg, Henning Guddal, Heidi Priebe Beck, Jørgen Ullerup
Afbud: Heidi Priebe Beck
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra 06.06.2017
Godkendt
2. Renovering af køkkenet
Bordplade og vask er bestilt og nu ventes der kun på at Leif har tid til at gå gang.
Sæbeindsats til opvaskemaskinen er købt og indsat. De kr. 10.000 vi har modtaget til fra Ærø
Kommune (§18-puljen) dækker begge dele.
3. Samarbejde med Kvik om fest i Måehallen, Søby
I samarbejde med Kvik Søby arrangeres en festlig aften med spisning og et 30 mands stort
orkester, der spiller rigtig oktoberfest musik. Det foregår den 30. September i Måehallen.
Dietmar Vettermann fra Tværbymark står bag ideen.
Opstilling, borddækning m.v. foregår fredag eftermiddag med hjælp fra Peter, Abelone og
Mona. Orkestret optræder gratis (skal bare have med) og et evt, overskud deles med Kvik
Søby. Café Arthur har sagt ja til at lave en menu til arrangementet.
Alle er velkommen – se opslag i ugeavisen i denne uge.
4. Gardiner
Mange brugere af aktivitetshuset har efterspurgt gardiner og Peter har derfor undersøgt hvad
det vil koste at sætte lamel-gardiner op…. Og det er dyrt! Pris omkring kr. 9.000,I stedet for den løsning syr Susan gardiner af hvidt lagenstof. Samlet pris på materialer: kr.
579,- (er bestilt).
5. Forfatteraftner i efteråret
For få kender vores bibliotek og måske også de forfattere der bor på øen. En række
forfatteraftner arrangeres derfor over det kommende år. Vi lægger ud med 2 arrangementer.
Dorit Ottesen og Katrine Sindal kontaktes i første omgang. Foreløbige datoer: 26.10 og 23.11.
Peter og Susan har handsken.
6. Evt
a. Ugentlige tegnetræf for interesserede tegnere søges arrangeret i efteråret. Først træf
og opstart torsdag d. 5.10 kl. 13.30 i Aktivitetshuset. Mona har handsken.
b. Rygtet vil vide at vores gamle oliefyr står for udskiftning med varmepumpe.
c. Bjarne og Anker har kontaktet Jørgen om brug af kælderen til et lokalarkiv over Søby.
De har fået grønt lys – Jørgen melder tilbage til dem.
d. Næste sommer gæster et 15-16 mands stort kammerorkester Søby. Den forbindelse
arbejdes der på at de afholder koncert i Søby Kirke. Lokalrådet støtter arrangementet
men er ikke arrangør.
e. Den årlige gåtur Vitsø rundt blev afholdt søndag d. 30. Juli. Helle fra Søby Møllefond
og Lotte Mose fra Lokalrådet stod for det praktiske omkring arrangementet. !5
betalende deltog og vi har efterfølgende fået opfordringer til at arrangementet næste
år skal være tilknyttet en guide.
f. Vi har søgt Søby Værft Fond om støtte til indkøb af computer og printer. Ansøgningen
er under behandling.
g. Jørgen og Henning orienterede om det arbejde der gøres i Ærø Fødevarenetværk
omkring den nu lukkede slagter i Dunkær, samt ang. de EU-midler netværket har søgt
og fået tildelt til kortlægning af flaskehalse i forhold til udviklingsmuligheder. Det sidste
projekt er et samarbejde med Fødevarenetværket på Lolland.
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