SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT / RETTET
søndag d. 02.11. 2019 kl. 10.00-11.30
Afholdt i Søby Aktivitetshus.
Tilstede fra bestyrelsen: Abelone Panton-Madsen, Heidi Priebe Beck, Susan Hinnum, Peter Mose,
Jørgen Ullerup, Mona Falkenberg,
Fraværende: Rune Schmidt,
Afbud: Bente Stuhr, Henning Guddal

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra 25.08.2019
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden
a. Bregninge Lokalråd har indkaldt til fællesmøde for øens lokalråd d. 11.11. Peter
tager med til mødet og Abelone tager vagten i bogklubben.
b. Efter opfordring fra Mona har Peter undersøgt om vi kunne få en konto i
Dagli’Brugsen. Det kan vi godt, men oprettelsesprisen vil være kr. 10.000,Projektet blev derfor droppet.
c. Heidi og Peter er gået videre med spis-sammen-projektet ”Madfællesskaber”.
Første arrangement afholdes i jan/feb. 2020. I første omgang med base i
Aktivitetshuset
Tilbuddet skal omfatte hele øen og kan på sigt afholdes i Måehallen. Foreløbig
planlægges 3-4 arrangementer i 2020. Kunsthøjskolen kunne evt. stå for et af disse
arrangementer….
3. Bosætningsarrangementer / opfordring fra kommunen
Ærø Kommune har via opslag i Ærø Ugeavis efterlyst arrangementer der sigter mod ”at skabe
trivsel og tryghed for de personer, der har valgt – eller er i gang med at vælge – Ærø til”. Det
blev aftalt at vende tilbage til kommunen med forslag om et fællesspisningsarrangement i
Søby. Peter har handsken
4. Ideer til årsmødet 2020
Flere ideer til rammer for mødet blev vendt, men man blev ikke enig. Videre planlægning
fortsættes på næste møde. Udgangspunktet er
1. vi skal spise sammen
2. traditionen med en kage konkurrence er kommet for at blive
3. bruger-foreninger af huset skal selvfølgelig deltage på årsmødet
4. der skal holdes et oplæg … men af hvem?
5. Evt.
Mona meddelte at hun har indhentet tilbud fra håndværker på nedtagning af skorsten samt
etablering af tagvindue i bogklubbens lokale. Mona har desuden rettet henvendelse til direktør
Kirsten Johansen for tilladelse samt betaling.

Næste møde afholdes søndag d. 26.01.2020 kl. 10.00
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