
SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk 
REFERAT / årsmødet 
Torsdag d. 12.05.2022 
Afholdt i Søby Aktivitetshus. 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Abelone Panton-Madsen, Rune Schmidt, Susan Hinnum, Jørgen Ullerup, 
Henning Guddal, Randi Moth Lønblad, Mads B. Storgaard, 
Derudover deltog: Susanne og Leon Schjerlund, Georg Augustenborg, Anja Petersen, Tine Pedersen, 
Celestine Steinhardt. 
Afbud: fra bestyrelsen: Bente Stuhr, Heidi Priebe Beck 
 

1. Valg af dirigent 
Tine Petersen blev foreslået og valgt, hvorefter det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt pr. annonce i Ærø Ugeavis. 
 
 

2. Formandens beretning 
a. Henning Guddal indledte med at minde om, at det forrige årsmøde først var blevet 

afholdt i september 2021 grundet forårets tvungne corona-nedlukning. I 2021 var der 
derfor langt færre foreninger og gruppe der regelmæssigt brugte Aktivitetshuset. I alt 
39 arrangementer blev det til i efteråret 2021. I starten af maj i 2022 er huset allerede 
blevet booket til 59 arrangementer. Et flot tal, der fortæller at huset igen bliver flittigt 
brugt. 

b. Henning mindede herefter om, at vi skal blive bedre til at booke huset via kommunens 
bookningssystem, så aktiviteten også kan ses udadtil. K&S udvalget er i proces – som 
det vist hedder – med at gøre booking-siden nemmere tilgængelig på kommunens 
hjemmeside. 

c. Herefter handlede det om kommunens møde med repræsentanter fra øens lokalråd – 
et samarbejde, der vi fortsætte ind i efteråret 2022. 

d. Grundet en borgerhenvendelse vedr. brug af Søby Aktivitetshus, er alle lokalråd i 
gang med at lave regler for brug af aktivitetshusene. I den sammenhæng blev der 
afholdt et dialogmøde med Lone Flügge i starten af april.  
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet 

Susan fremlagde regnskabet, der viser at vi p.t. har en bankbeholdning på kr. 17.163,77 
 
RESULTAT FOR SØBY LOKALRÅD 06.08.2020-24.09.2021 
 
INDTÆGTER 
Kontigent    0,00 
Øvrig indtægt    300,00 
 
UDGIFTER 
Annoncer    2.525,75 
IT/hjemmeside   2.360,25 
Gebyr bank    175,90 
Renter bank    68,06 
Bank udskrifter   50,00 
Gebyr foreningspakke   900,00 
Masterkort    195,00 
Rengøring + møder (kaffe)  305,80 
Blomster    300,00 
 
Samlede indtægter i alt kr.  300,00 
Samlede udgifter i alt kr.  6.880,76 
Resultat i alt kr.   -6.580,76  
 
Bankbeholdning pr. 24.09.2021 23.744,53 
Indtægter    -6580,76    
 
Kassebeholdning pr. 05.05.2022 17.163,77 



 
Peter Mose har godkendt regnskabet d. 05.05.2022.  
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
Derudover besluttede bestyrelsen at, årsregnskabet fremadrettet skal følge kalenderåret, hvilket også 
fremgår af Søby Lokalråds vedtægter. Et samlet regnskab for kalenderåret 2022 vil derfor blive 
udarbejdet i januar 2023. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
a. Ingen 

5. Godkendelse af budget 
a. Der er ikke udarbejdet et budget. Det vil der blive i 2023 

 
6. Valg til bestyrelsen 
På valg var Rune, Henning, Abelone, Heidi, Bente + Mads (sup.). 

a. Abelone, Rune, Heidi og Henning genopstillede og blev genvalgt. 
b. Bente havde meddelt pr. sms, at hun gerne ville træde ud af bestyrelsen, hvis en 

anden ville overtage pladsen. 
c. Mads overtager Bentes plads i bestyrelsen 
d. Peter Mose ønsker at genindtræde i bestyrelse og blev valgt 
e. Som suppleanter blev valgt Bente samt Celestine 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Leon Schjerlund blev valgt som revisor og Georg Augustenborg som sup.  
 

8. Eventuel 
a. Randi orienterede om Repair Cafen, og fik støtte fra årsmødets deltagere til i første 

omgang at indrykke 2 annoncer om aktiviteten. 
 
Mødet sluttede 21.00 
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkomne bestyrelsesmøde. 
 

 
Ref. SH/ 16.05.2022 
 

 


