
SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk 
REFERAT  
Tirsdag d. 18. augusk kl. 17.00-18.00 
Afholdt i Søby Aktivitetshus. 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Abelone Panton-Madsen, Rune Schmidt, Susan Hinnum, Peter Mose, Jørgen 
Ullerup, Mona Falkenberg, Henning Guddal 
Afbud Heidi Priebe Beck, Bente Stuhr  
 
 

1. Fastlæggelse af årsmøde 
a. Årsmødet afholdes søndag d. 13.09. kl. 14.00.  
b. Følgende er på valg i 2020: Henning, Abelone, Rune, Heidi og Bente. 
c. Annonce afleveres senest fredag d. 21.08. til Ærø Ugeavis (Henning sætter 

annoncen op). 
Vi inviterer til kaffe & kage. Deltagelse kræver tilmelding da vi max. Må være 20 
personer i det store mødelokale. 

 
2. Siden sidst / herunder godkendelse af referat fra 26.01.2020 

a. Søby Aktivitetshus har været lukket pga Covid-19 siden midten af marts. Er nu 
genåbnet med restriktioner vedr. antal personer i de to møderum: Mødelokale 1.: 20 
personer. Mødelokale 2.: 15 personer. Kommunen har leveret håndsprit samt 
afspritning til overflader (NB efter brug af overfladespritten skal man vaske 
hænder).  

b. Efterårets klubaktivitet  går i gang igen i september. Det drejer sig om 
strikkeklubben, tegneholdet, bogkredsen og høreforeningen. Ældre Sagen har ikke 
meldt sig og Mona kontakter formanden. 

c. Henning foreslog at Søby Erhvervsforening får en plads i vores bestyrelse da det er 
vigtigt med et tæt samarbejde. Erhvervsforeningen udpeget selv et medlem. 

d. Peter Mose meddelte, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved det kommende 
årsmøde. 

e. Referat fra bestyrelsesmødet d. 26.01.2020 blev godkendt.  
 

3. Skorstenen 
Monas brev til bestyrelses blev læst op. Det blev besluttet at fjernelse af skorsten i 
mødelokale 2 (biblioteket) sættes på listen til Kommunen vedr. udbedring af 
Aktivitetshuset. 

1. udskiftning af punkterede ruder 
2. udskiftning af defekt hoveddør 
3. udskiftning af defekt terrassedør 
4. opsætning af vindskeder for at mindste kommende ødelægelser på 

udvendigt murværk 
5. nedtagning af skorsten i mødelokale 2.  

 
4. Brug af huset 

a. Det foreslås at Heidi fremadrette er bestyrelsens Facebook-koordinator. De af 
kommunen udarbejdede regler skal sætte op på vores Facebook-side. 

b. Der er en del nøgler til huset i omløb. For eksempel har Paul Nedergaard stadig en 
nøgle fra sidste år, hvor Søby Korte holdt øve aftner i huset. Rikke Guldbrandt 
(yoga-holdet) har også en. Begge kontaktes af Susan. 

c. Mona overtager nøgleudleveringen – Peter overdrog nøglebundtet med 6 nøgler til 
hende. 

d. Abelone og Mona fortsætter med at have opsynet med huset. 
e. Bente og Abelone fortsætter Bogklubben. 

  
5. Eventuelt 

Det foreslås at Heidi fremadrette er bestyrelsens FaceBook-koordinator 
30. 
 
 
Næste møde afholdes søndag d. 13. september (årsmøde). 
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