SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
bestyrelsesmøde mandag d. 11.10. 2018 kl. 19.00-20.30

Tilstede fra bestyrelsen: Henning Guddal, Susan Hinnum, Peter Mose, Mona Falkenberg, Abelone
Panton-Madsen
Afbud: Jørgen Ullerup
Ikke tilstede: Heidi Priebe Beck, Rune Schmidt, Bente Stuhr

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
a. I begyndelsen af oktober blev der afholdt møde omkring turisme og en udvidelse
af turistsæsonen mellem Søby Erhvervsforening, lokale erhvervsdrivende, T&E
foreningen samt kommunen. Lokalrådet deltog også repræsenteret ved Peter.
b. Henning har også været til møde med kommunen, Søby Erhvervsforening samt
med en arkitekt fra Rambøll Gruppen omkring et byudviklingsprojekt af Søby.
Anledningen er en 100% finansieret fond som bistår med forberedende planer om
udvikling af byrummet inkl. Nedrivning af gamle hus, etablering af rekreative
arealer m.v.
Den kommunale nedrivningspulje skal søges inden d. 1.11 og derfor kan det
forventes at arkitekten hurtig vender tilbage. Vi venter spændt.
c. De kommunale puljer kan søges nu og Peter søger hjælp til rengøring samt ny
belysning.
d. Trygfonden skal ansøges om en hjertestarter. Tror nok at Henning har handsken
e. Efterårets søndagsarrangementer indledes med foredrag og kaffe/kage med
Steen Agersø, der vil fortælle om fund i den ærøske jord der går tilbage til
middelalderen.
f. Der afholdes loppemarked en søndag i november – enten søndag d. 4.11 eller
søndag d. 11.11…Abelone og Mona har handsken
g. Sang-arrangementet Sang og Cigar er udskudt til søndag d. 27.januar kl. 15.00.
h. Både Janni og Poul + kor har sagt ja til deltagelse. (Dette arrangement er netop i
dag fredag blevet aftalt).
i. Onsdag i efterårsferien kan man opleve lokale produkter i Brugsen. Håber vi – i
hvert fald stiller Salteriet op.
j. Lars Munk vender tilbage med en dato for intro til computerundervisning. Henning
er mellemmand
3. Evt.
Kunsthøjskolen på Ærø afholder udstilling og cafe lørdag d. 24.11 kl. 12.00-16.00.
Skolen har reserveret aktivitetshuset fra fredag d. 23 om formiddagen og frem til
søndag d. 25. Kl. 12.00.
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