SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
Fra bestyrelsesmødet
Søndag d. 28.01.2018 i Aktivitetshuset

Tilstede:, Rune Schmidt, Susan Hinnum, Lotte Mose Sørensen, Peter Mose, Abelone
Panton-Madsen, Mona Falkenberg, Henning Guddal, Heidi Priebe Beck
Afbud:, Jørgen Ullerup
DAGSORDEN
Godkendelse af referat Søndag d. 10. september 2017, kl. 10.00-11.20 i Aktivitetshuset
1. Godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Aktivitetshuset gamle oliefyr er udskiftet med en varmepumpe. Efter lidt starts
vanskeligheder er anlægget oppe og køre.
b. Peter har optalt brug af aktivitetshuset i 2017 til at ligge på mere end 80
arrangementer. Der er derfor et fint brug af huset.
c. Den nuværende indgang til Aktivitetshuset – direkte ud for hoveddøren – er nedlagt.
Eneste indgang er nu fra gaden op langs huset.
d. Aktivitetshusets nabo Lohals ejer den tidligere skoles grund helt ud mod vejen. I aftale
med kommunen er det dog kommunen der slår græsset omkring Mor med Barnskulpturen. Desværre er hækken mellem skulptur og tidligere skolegård fjernet og
skulpturen mangler nu sin ”baggrund”.
e. Åbningstiden i Bogklubben søges lagt tidligere på dagen. Peter og Abelone har
handsken.
f. Faste ugentlige arrangementer er lagt ind i kalenderen på vores Face Book. På den
måde vil medlemmer af FC-gruppen få påmindelser om arrangementer.
3. Aktiviteter i huset. Nuværende som kommende. Man må gerne være hittepåsom.
Der er blevet afholdt 2 forfatter-arrangementer (Peder Bif og Doris Ottesen) i oktober og
november, 2017. Da der kun har været henholdsvist 10 og 16 besøgende til disse to bogklubarrangementer forlænges de ikke i foråret. Forfattermøderen kan evt. tages op ugen senere.
Nye arrangementer kan etableres efter ønske. Har man for eksempel lyst til at danne et
ugentligt Yoga-hold er det bare med at komme i gang.
Det blev aftalt at holde åbent hus søndag d. 8. april kl. 10-16, hvor også Bolighuset Søby og
Dagli’Brugsen holder søndagsåbent.
I den forbindelse skal følgende arrangeres:
a. Ny udstilling ophænges i Aktivitetshuset til dagen. Abelone har handsken.
b. Kaffe og kage skal aftales med Bolighuset. Peter har handsken.
c. Bytte / loppemarked skal arrangeres. Mona har handsken
d. Evt andre aktiviteter kan indgå … meld ud hvis du har en idé…..
4. Årsmøde
Årsmødet afholdes søndag d. 15. april kl. 14.00
Heidi, Henning, Abelone, Rune og Lotte er på valg. Alle ønsker at fortsætte, hvis ikke der
opstår kampvalg. Bestyrelses størrelse kan sagtens udvides med flere medlemmer.
Det praktiske omkring årsmødet aftales i marts. Susan og Peter har handsken.

5. Evt
a. Rene skal kontaktes igen vedrørende overskud fra Oktober-festen. Peter har
handsken.

b. Susan rundsendte den 9.10.2017 en mail til bestyrelsen om Lokal Rådet evt.
ville være med til at betale rejsepenge til en foredragsholder. Pågældende
foredragsholder, der skulle have talt på Borgermøde i oktober vedr.
vandkvalitet, takkede i imidlertid nej til at deltage i mødet, hvorfor der derfor
ikke var nogen regning der skulle dækkes.
c. I forbindelse med den kommende SommerSkulpturSøby-udstilling, hvor der vil
blive udstillet omkring 50 værker i Søby i perioden 1.06.-1.09., vil en af
kunstnerne gerne bruge aktivitetshusets tag til installering af et værk.
Bestyrelsen godkendte projektet. Susan lovede at kontakte de nærmeste
naboer om også deres godkendelse.
Hængepartier:
Vi har også modtaget kr. 5.000,- fra Rise Banks Gavepulje til opsætning af nyt
lyssystem i stuerne. Poul skal kontaktes vedr. skinner i loftet. Susan lover at tage
handsken NU.
Derudover er Søby Værft Fond søgt om støtte til indkøb af computer og printer.
(Peter fik vi penge eller….?)
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