
 

 

SØBY LOKALRÅD / http://www.soebylokalraad.dk 
REFERAT / Dialogmøde mellem Lone Flügge og lokalrådets bestyrelse 
Onsdag d. 6. april kl. 19.00-2015.  
Afholdt i Søby Aktivitetshus. 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Abelone Panton-Madsen, Rune Schmidt, Jørgen Ullerup, Henning Guddal, 
Randi Moth Lønblad, Bente Stuhr, Mads B. Storgaard, Heidi Priebe Beck, Susan Hinnum 
Tilstede fra kommunen: Lone Flügge 
 
 
 
Dialogmødet var indkaldt af Lone Flügge fra Social- og Kulturafdelingen i Ærø Kommune, der gerne 
ville have et møde med Søby Lokalråd om brugen af Aktivitetshuset i Søby, med baggrund i en 
borgerhenvendelse omhandlende Kunsthøjskolen på Ærøs brug af aktivitetshuset over et par dage i 
januar 2022. 
 
Lone Flügge indledte mødet med at fortælle, at man i kommunen betragtede denne 
borgerhenvendelse om en god anledning til at kigge diverse vedtægter og færdselsregler efter i 
sømmene for aktivitetshusene både i Søby, Ærøskøbing samt i Marstal. Dialogmøder der 
efterfølgende vil blive fulgt op af en politisk sagsbehandling, for at sikre en formålsbeskrivelse for alle 
ærøske aktivitetshuse.  
 
Siden overtagelsen af Søby Aktivitetshus i 2016 har det været Søby Lokalråds bestyrelse, der har 
stået brugerstyring og udlån af lokaler til diverse borgerinddragende arrangementer. Det har samtidig 
været medlemmer af bestyrelsen som har trukket læsset med indvendig vedligeholdelse, rengøring 
med videre.  
 
For nuværende er der ingen vedtægter, der beskriver rammerne for brug af Søby Aktivitetshus. Det 
ønsker kommunen ændret så det fremgår, hvad formålet med Aktivitetshuset er, hvem der kan bruge 
huset, og hvem der har ansvar for og driver aktivitetshuset.  
 
Det blev på dialogmødet besluttet, at ansvaret fortsat forankres i Lokalrådet, samt at formål, 
brugergruppe, ansvar og vilkår skal tydeliggøres med en tilføjelse til lokalrådets vedtægter. 
 
Handsken ligger derfor nu hos os, da vi er forpligtet til at vende tilbage til kommunen med en endelig 
formulering som efterfølgende kan tilføjes lokalrådets vedtægter. Dette kan dog først ske ved 
årsmødet i 2023, da det ifølge Søby Lokalråds vedtægter stk 5. fremgår at: 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før årsmødet. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor det ordinære 
årsmøde skal afholdes.  

 
Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag den 12. maj kl. kl. 18.30 efterfulgt af årsmøde 19.30-20.30.  
 
 
 

 
Ref. SH/  10.05.2022 

 
	


