SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 1. februar 2012 kl. 16.00 – 18.00	
  
	
  
Tilstede: Jan Ole Johansen, Rune Schmidt, Henning Guddal, Kirsten Pedersen, Lillian Larsen,
Susan Hinnum, Marna Nielsen, Roar Falkenberg og Abelone Panton-Madsen	
  
Afbud: Trine Olsen, Ulrich Jørgensen
	
  
Dagsorden	
  
	
  
1.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt 	
  

2.

Nyt fra formanden
Roar Falkenberg orienterede om følgende
a. Opdatering omkring den fornyede interesse og debat om den nye færgeplan
afstedkommet af bestyrelsens møder med kommunalpolitikerne.
b. Det gode arbejde skal fortsættes. Vi vil gerne høres og vil derfor opfordre
kommunalbestyrelsen til at bruge os. Der vil blive arbejdet på at etablere et møde
med borgmesteren og kommunaldirektøren.
c. Søby Værft har nu købt den tidligere Fionia-bygning på Havnevejen. Huset skal
fremover fungere som et iværksætter hus.
d. Nordea vil ikke længere servicere en pengeautomat i Søby. Den nærmeste
pengeautomat vil derfor fremover være at finde i Ærøskøbing. Det bekymrer os og
det bekymrer lokalrådet i Bregninge. Roar har derfor taget kontakt til øens øvrige
banker i håb om at der kan skabes et samarbejde så Søby stadig vil have en
pengeautomat. Danske Bank ønsker ikke at deltage i projektet. De øvrige banker
Sydbank, Rise Sparekasse og Nordea overvejer lige nu sagen. Roar vil sammen
med Heidi fra Bregninge Lokalråd tage kontakt til bankerne. En mulig placering
kunne være i forbindelse med Dagli Brugsen. Det skal undersøges. Roar tager
kontakt med Lone.
e. Onsdag d. 25. Januar inviterede Søby Værft til orienteringsmøde på Øens Spisehus
vedrørende planer for udvidelse af Søby Havn. Roar orienterede kort om mødet. Et
af målene er en grøn havn – en 0-energi-havn. I den plan tænkes omkringliggende
virksomheder inddraget. Blandt andet Søby Værft.
f. Idé om et egnsmuseum i Søby, et værft museum og en bog om Søby. Ideer der
fremadrettet vil blive arbejdet videre med.

3.

Økonomien

Flere har gavmildt indbetalt på rådets konto og der står derfor godt kr. 9.000,- på vores
konto.
	
  
4.
Søbys Image
Søby er ikke længere så usynlig og udgangspunktet blev en snak om hvordan det gode
arbejde fortsættes. Der sker mange ting i Søby – og meget er i støbeskeen. Det bedste
eksempel er den ambitiøse plan for udbygning af Søby Havn der vil få omfattende
betydning for Ærø. Bestyrelsens møder i januar med kommunalpolitikerne og den effekt det

har medført er også gode eksempler på en by der vil noget. Det samme er sommerens
kommende markedsdage og den store SommerSkulpturSøby-udstilling. Der sker noget – et
ejerskab er taget og det skal fortsætte.
Det blev besluttet at invitere bredt til årsmødet i april for i dette regi at inspirere hinanden og
om muligt iværksætte en række nye initiativer.
Årsmødet tænkes afholdt på Ærø Landsbyskole torsdag aften d. 26. April.
Roar kontakter skolen.

5.

6.

Opfølgning på igangværende projekter
a. Tang på Søby Strand. Der er et stort ønske om at der regelmæssigt om
sommeren bliver slået græs på Søby Strand. Hvis det kunne ske – og tanget også
kunne fjernes oftere – vil stranden være mere attraktiv. Kommunen skal kontaktes.
Abelone skriver et udkast.
b. Plakatsøjle. Projektet er stadig under udarbejdelse.
b2. Bænke til Vitsø. Gro og Michael fra Bølgemose har doneret et træ til projektet. Det
er nu fældet og skåret op og bragt over i Ulrichs lade. Jan Ole og Ulrich står for
produktionen – mener der er træ til 5-7 bænke.
c. Markedsdage i Søby. Marna og Abelone har arrangeret markedsdage i Søby i juli.
Det vil foregå over 5 mandage kl. 11.00-17.00 i Søby Havn med deltagelse af
mange handlende. Se medsendte bilag.
KVIK boldklub lægger telte til. Susan på Øens skal kontaktes for et samarbejde på
de 5 markedsdage. Et par lokale handlende har endnu ikke tilmeldt sig – de vil blive
kontaktet af Abelone og Marna.
Informationsmateriale produceres når vi er lidt tættere på sommeren.
d. Informationsbænke. Kunsthøjskolen på Ærø har doneret 2 af sidste sommers
bænke til lokalrådet. De ligger lige nu i det gamle værksted men skal bringes op til
Ulrich der vil stå for ombygningen. Den ene informationsbænk skal opsættes på
parkeringspladsen ved Søbygaard. Henning har kontakt til Karen Margrethe.
e. Turistinformationen på havnen. Kunsthøjskolen på Ærø står igen i år bag en stor
sommerudstilling i Søby. I forbindelse med denne vil der blive arbejdet på at
inddrage turistkontoret. Susan har været i kontakt med Søby Havn og det er aftalt
at baglokalet inddrages. Susan går videre med projektet – bl.a. med kontakt til Carl
Jørgen på Ærø Turist- og Erhvervskontor vedrørende sommerens bemanding samt
bedre udstyr som en telefon og en computer til brug tor turisterne. Sidste år stillede
personalet deres egen computer til rådighed. Det er ikke holdbart.
f. Havnepaletten. Havnepalettens kreative værksted som Jette står for lukker i maj.
De øvrige aktiviteter fortsætter foreløbigt. På længere sigt vil der blive arbejdet på
at flytte Havnepalettens aktiviteter til et aktivitetshus i Søby. En idé kunne være
Molevitten, hvor også Hjemmeplejen holder til. Kommunen skal kontaktes om
økonomisk støtte til et sådant initiativ. Det samme skal skolen. Rune går videre
med sagen.
g. Søby Camping. Henning orienterede: Peter Lund har lovet at bringe sagen op i
Erhvervsudvalget.

Eventuelt
Ingen emner

Næste møde aftales på mandag d. 6. februar hvor bestyrelsen mødes med
Borgerlisten.
	
  
Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk

Ref. SH/ 05.02.12

