SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk
REFERAT generalforsamlingen søndag d. 13.09.2020 kl. 14.00-14.35
Afholdt i Søby Aktivitetshus.
Tilstede fra bestyrelsen: Henning Guddal, , Susan Hinnum, Peter Mose, Jørgen Ullerup, Mona
Falkenberg, Rune Schmidt, Bente Stuhr, Abelone Panton-Madsen.
Øvrige Anja Petersen, Susanne Kirkegaard, Randi Moth Lønblad. Pernille Hansen fra Søby
Erhvervsforening dukkede op efter mødet (kunne først deltage fra kl. 15.00)
Afbud: Heidi Priebe Beck
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Randi Moth Lønblad blev foreslået og valgt, hvorefter det blev konstateret at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt pr. annonce i Ærø Ugeavis d. 26. august 2020.
2. Formandens beretning (med Peter Moses egne ord:)

Sæsonen 2019 og især foråret 2020 har jo om noget været præget af corona nedlukning af
aktiviteterne. Til trods for dette har Aktivitetshuset igen været flittigt brugt af div. Hold –
foreninger – forsamlinger – og hvad man nu kalder sig. Det er dejligt at se kalenderen
tegnet godt ind og det viser helt klart at der stadig er et behov for sådan et sted i vores
ende af øen.
Søby Lokalråd har ikke været ude i de helt store aktiviteter i den forgangne periode. Det er
dog blevet til et enkelt arrangement med fællesspisning. Det blev lavet i samarbejde med
Dagli’ Brugsen i Søby. Maden blev lavet af nogle stykker fra bestyrelsen samt en hjælpende
hånd fra Søby Camping. Det var fuldt tegnet, ja, endda en lille smule overtegnet, men det
gik godt, og vi har kun fået gode tilbagemeldinger fra de deltagende. Der skulle have været
to lignende arrangementer mere, men der kom corona lige i vejen. Om det bliver til noget,
er op til den kommende bestyrelse. Ellers er året gået med meget lidt aktivitet hen over
sommeren, hvilket også er normalt. Nu må huset bruges igen, med de regler der nu er
omkring der og med begrænsning på antal af mennesker i rummene, kan vi se, at der er
kommet gang i tingene igen.
Dette bliver min sidste beretning for Lokalrådet, idet jeg stopper i bestyrelsen med dette
årsmøde.
Det har været sjovt at være med helt fra starten, spændende med tiden omkring Søby Skole.
Fik vi lov at få den eller ej? Det gik som det gik. Vi er glade for aktivitetshuset og skolen
står da der endnu.
Tak for godt samarbejde gennem årene til alle der har været med. God vind til den
kommende bestyrelse, og husk så at være gode ved hinanden, respekter hinandens
forskelligheder og kunnen. Tag kun de kampe, der er værd at kæmpe for, lad være med at
lade det her gå ud over helbred og humør, så skal det nok gå det hele.
(Peter Mose)
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Peter Mose fremlagde regnskabet der viser at vi p.t. har en bankbeholdning på kr. 24.000 Se vedlagte
bilag.

RESULTAT FOR SØBY LOKALRÅD 12.04.2018 – 05.08.2020
INDTÆGTER:
Konto nr. 12 Kontigent/Sponsorat
Konto nr. 13 Øvrig indtægt
UDGIFTER:
Konto nr. 22
Konto nr. 23
Konto nr. 24
Konto nr. 25

Kontorhold
Annoncer
IT / Hjemmeside
Gebyr bank

8.500,00
60,00

11.087,72
519,40

Konto nr.
Konto nr.
Konto nr.
Konto nr.
konto nr.

26
27
28
29
30

Renter Bank
Møde + div. Omkostning
Skyldige omk.
Lokale omk.
Inventar

177,00
234,95

Samlet indtægter i alt kr.
Samlet udgifter i alt kr.
Resultat i alt kr.

8.560,00
12.019,07
-3.459,07

Bankbeholdning pr. 11.04.2018
Indtægter
Udgifter
Bankbeholdning pr. 31.03.2019

24.051,20
8.560,00
12.019,07
20.592,13

4. Valg til bestyrelsen
På valg var Henning, Abelone, Rune, Heidi og Bente. Alle genopstillede og blev valgt.
Rune med det forbehold at han ikke skulle involveres i Aktivitetshuset. Desuden blev Randi
valgt ind.
5. Valg af revisor og suppleant
Peter Mose blev valgt som revisor. Ingen opstillet eller blev valgt som supp.
6. Indkommende forslag
Ingen
7. Eventuel
Susan Takkede Peter for mange års arbejde som formand for Lokalrådet, og bestyrelsen
kvitterede med en gavekurv.
Mødet sluttede 14.35.
Der blev indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet med start kl.
14.45.
Ref. SH/ 14.09.2020

