SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT
bestyrelsesmøde søndag d. 27.01. 2019
kl. 10.00-12.00
Tilstede fra bestyrelsen: Henning Guddal, Susan Hinnum, Peter Mose, Mona Falkenberg, Abelone
Panton-Madsen, Heidi Priebe Beck, Rune Schmidt, Bente Stuhr, Jørgen Ullerup
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra 11.10.2018
Godkendt
Opfølgning på punkter:
a. Kommunens samarbejde med Rambøll Gruppen omkring byudviklingsprojektet i Søby blev
desværre ikke et af de projekter der vandt.
b. Sang- og Cigar arrangementet har måtte udskydes og afholdes lørdag d. 2.03. kl. 14.00-16.00
c. Peter og Jørgen har handske mht loftbelysningAktivitetshusetmødelokale.
d. Abelone kontakter Lasse W fra biblioteket en gang til, for at høre om indholdet af den undervisning i
computerbrug han kan bidrage med.
2. Vedrørende det kommende årsmøde
Årsmødet afholdes søndag d. 31. marts kl. 14.00
Alle foreninger der bruger aktivitetshuset inviteres til at deltage med et 5. min oplæg om deres brug af
huset.
Hver og en af foreningerne skal inviteres personligt. Når programmet er på plads skal følgende
kontaktes personligt:
1. Søby Mølle fond,
2. Parkinson foreningen,
3. Ærø Fødevarenetværk,
4. ÆldreSagen,
5. Søby Sang Kort,
6. Bogkredsen,
7. Tegneklubben, G
8. Gåpigernes Forening,
9. Loddenbjerg Fonden,
10. Kunsthøjskolen på Ærø.
PROGRAM (Peter og Susan har handsken)
Kirsten Johansen inviteres til en åben snak om ideer og visioner vedr. byudvikling i Søby. For
eksempel i forhold til kommunens nedrivningspulje.
Der inviteres til åben lagkage-konkurrence. Alle kan deltage.
Peter Jørbæk, Chris Hammeken og Bager Finn inviteres som lagkage-dommerpanel.
Lagkagespisning
Aflæggelse af beretning
Valg til bestyrelsen (Jørgen, Susan, Mona og Peter er på valg.)
3. Aktiviteter i forår / sommer
a. Cigar- og Sang eftermiddag lørdag d. 2. marts kl. 14.00. Janni Bidstrup og Poul
Nedergaard samt kor deltager
b. Gåturen omkring Vitsø genoptages. Skal afholdes i slutningen af juni inkl. Kaffe &
kage samt et foredrag midtvejs ved Vitsø Mølle. Susan har handsken
c. Fællespisning. Heidi vil kontakte Dagli’Brugsen vedr udsmidning af kød. Kunne evt
bruges i forbindelse med fællesspisning. Måske en måde at få kontakt på til yngre folk
i Søby. Heidi har handsken
d. Bregninge Lokalråd tager initiativ til at lokalråd og andre interesseret inviteres til
fælles møde.
4. Evt
a. Aktivitetshusets opvaskemasiken fungerer stadig ikke – selv efter at være tilset af
elektriker. En ny skal erhverves. Mona og Peter har handsken
b. Støvsugeren er blevet brugt af Kunsthøjskolen på Ærø og skal tilses. Hvis den har
taget skade skal den erstattes. Jørgen har handsken
c. Henning fortalte om Landsby App – vender tilbage med mere på næste møde.
d. Billeder skal hænges op i de opsatte billedskinner.
e. Kondicykel fra kælderen er defekt og afleveres til skrot. Susan har handsken
Næste møde afholdes søndag d. 17. marts kl. 10.00. Fokus på det kommende årsmøde.
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