SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd torsdag d. 19. April kl. 16.00-17.00.
	
  
Tilstede: Jan Ole Johansen, Trine Olsen, Henning Guddal, Lillian Larsen, Susan Hinnum, Marna
Nielsen, Ulrich Jørgensen, Kirsten Pedersen	
  
Afbud: Rune Schmidt, Roar Falkenberg og Abelone Panton-Madsen
	
  
Dagsorden	
  
1.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt. 	
  

2.

Planlægning af årsmødet
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har indstillet Roar Falkenberg til prisen
"Landdistriktsprisen 2012". Det er første gang det nye ministerium uddeler prisen. Fem
personer er indstillet. Formålet med prisen er at hylde de personer og succeshistorier, som
har gjort en forskel i landdistrikterne. Prisen bliver uddelt den 26. april om aftenen. Roar kan
derfor ikke være tilstede ved årsmødet. Bestyrelsens beretning afleveres derfor af Rune der er
næstformand.
Årsmødets dagsorden bliver spm følger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved Rune
3. Foredrag ved Steen Kjær Jensen, formanden for Landdistriktsrådet i Assens
Steen Kjær Jensen vil fortælle om erfaringer med lokalrådsarbejde i Assens Kommune. For
eksempel det gode samarbejde med kommunalbestyrelsen.
Landdistriktsrådet er paraplyorganisation for 14 borgergrupper i Assens kommune. Steen Kjær
Jensen har været med siden oprettelsen i 2005.
Udover dette hverv er han aktiv suppleant i foreningen LANDSBYERNE I DANMARK og en
varm fortaler for bredbåndsforbindelse i yderområderne.

4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag er indleveret)
6. Godkendelse af budget
Pause med kaffe og kage. Fungerende arbejdsgrupper kan kontaktes i pausen
7. Foredrag ved Dorthe Schnack, skoleleder på Ærø Landsbyskole
Dorthe Schnack vil fortælle om hvordan det går med landsbyskoleformen samt om projekter og
aktiviteter der er blevet sat i gang hen over vinteren.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse (ingen er på valg)

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant (ingen er på valg)
10. Eventuelt
Til sidst vil Søbykoret under ledelse af organist Paul Nedergaard synge et par sange.

3.
Eventuelt
En kort snak vedrørende de igangværende projekter. Der vil for eksempel blive prøveopsat en af
de bænke vi har fået bygget ved Vitsø pumpehuset. Kommunen vil herefter blive ansøgt om
tilladelse til permanent opsætning af 5-6 øvrige bænke omkring Vitsø.
Bager Finn sponsorerer småkager til årsmødet. Øens Spisehus leverer kaffen til kostprisen. Tak
for det. Der indkøbes vingaver til årsmødets foredragsholdere samt til Søby Koret.
Næste møde afholdes efter sommerferien.
Foreslået mødedato: torsdag d. 30. august kl. 17.00 på Værftet.
	
  
Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk
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