SØBY LOKALRÅD /

http://www.soebylokalraad.dk

REFERAT	
  
	
  
Fra bestyrelsesmødet 	
  
Søby Lokalråd d. 16. januar 2013 kl. 17.00 – 19.00	
  
	
  
Tilstede: Jan Ole Johansen, Rune Schmidt, Henning Guddal, Kirsten Pedersen, Trine Olsen,
Susan Hinnum, Marna Nielsen, Roar Falkenberg og Abelone Panton-Madsen
Afbud: Ulrich Jørgensen, Lillian Larsen

1. Godkendelse af referat
a. Godkendt.
2. Nyt fra formanden
a. Kontorhuset på Havnevejen – tidligere bankbygning – er nu færdig renoveret
og taget i brug. Et enkelt kontor er stadig ledigt. Med leje af kontor følger
adgang til stort mødelokale.
b. De 7 natur-bænke er nu opsat rundt om Vitsø. Se hjemmesiden for placering.
3. Vedr. Søby Camping – nyeste udvikling
a. Henning orienterede om seneste tiltag. Føljetonen fortsætter: Arne Bo og Bente
er flyttet og campingpladsen er til salg. På nuværende tidspunkt er flere
interesseret i at erhverve campingpladsen. Blandt andet har en af de
interesserede parter planer om naturcenter i forbindelse med campingdrift. Se
mere under punkt b. Henning har tæt kontakt med bank, ejendomsmægler og
Arne Bo.
b. Rune har søgt Landdistriktspuljens tilskud til såkaldte forsøgsprojekter.
Ansøgningens sigte, er kort fortalt, at søge penge til at lave nytænkning i
forhold til overnatningssteder, udarbejdelse af udviklingsplan (som anviser
mulighederne for at tiltrække grønne turister til Ærø), samt konkret kommer
med et bud på, hvordan en grøn campingplads kan se ud i Søby. Der kan ikke
søges om penge til anlægsarbejde. Herudover er det også håbet, at der kan
skabes et netværk mellem erhvervsdrivende og foreninger, som kan
understøtte og videreudvikle på de mange initiativer, der allerede foregår på
Ærø i forhold til selvforsyning med vedvarende energi, økologisk
fødevareproduktion og udbud af naturoplevelser.
c.

Ærø kommune har afslået at give kr. 25.000 i underskudsgaranti. Se modtaget
brev på hjemmesiden

d. Roar kontakter Carsten Hansen, ministeren for by, bolig og landdistrikter.

4. Vedr. Ærø Landsbyskoles lukning. Bygninger og fremtid
a. Der er flere forslag i cirkulation: asylcenter, diabetesskole og julemærkehjem …
for at nævne et par af dem. Punktet medtages på det planlagte
BORGERMØDE i SØBY lørdag d. 9. marts hvor en vision plan for Søby skal
udarbejdes.
b. Henning, Roar, Rune og Susan mødes onsdag d. 30.01 kl. 15.00 på Værftet og
forbereder struktur, annoncering m.v. for borgermødet. Planen mailes derefter
ud til jer. Borgermødet vil blive afholdt på Ærø Landsbyskole. Der er giver
tilladelse fra skolens side.
5. Den kommende generalforsamling
a. Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 18. april kl. 19.00 på Ærø
Landsbyskole.
b. Bestyrelsessammensætning: Ifølge vores vedtægter skal 6 af bestyrelsens 11
medlemmer på valg i år. Følgende er på valg: Susan, Trine, Ulrik, Abelone,
Kirsten og Roar. Alle undtagen Trine ønsker genvalg.
c.

Program for generalforsamlingen udarbejdes umiddelbart efter afholdelsen af
borgermødet d. 9. marts.

6. Forberedelse af sommerens havnemarkeder
a. Marna er igen i år tovholder på arrangementet. Foreløbig er det aftalt at de 5
mandags markeder i juli afholdes på havnen i Søby. Muligheden for at afholde
markedet indendørs undersøges pt. Prisen for deltagelse på alle 5 mandage
bliver kr. 500,-. Vi har i stedet blot være med en enkelt gang er prisen kr. 200,7. d. 24. Januar NYT PUNKT
a. Lokalrådet er blevet inviteret til dialogmøde mandag d. 24. Januar kl 19.30.
Invitationen kommer fra Hanne Fynbo, Anders Johansson, Minna Henriksen,
Per Lohals, Carsten Møller Nielsen og Anette Ullman. Mødet vil foregå i
sognegården i Søby. Baggrunden for mødet udspringer fra vores henvendelse
til kommunen november sidste år omkring støtte til Søby Camping, hvor vi jo
har fået et officielt svar at økonomiudvalget holder fast i deres beslutning om
hverken at overtage eller yde økonomisk støtte til Søby Camping.
b. Som Rune skrev i mail efter invitationen: ”Mødet skal derfor ses som et
dialogmøde med lokalrådet og politikere omkring hvordan vi/de ser på
udviklingen omkring Søby. Jeg mener, det kunne være positivt hvis vi netop
kunne få gang i denne slags dialogmøder med politikere, og gerne alle
sammen, hvor man netop løbende kunne orientere hinanden omkring, hvad
der rør sig både politisk i kommunalt regi samt på borgerniveau på den vestlige
del af øen.”
8. Søbylokalråd på FaceBook NYT PUNKT
a. Det blev besluttet på et forslag fra Roar at oprette en Søby Lokal-gruppe på
FaceBook. Roar fungerer indtil videre som administrator. Kirsten er med på
sidelinjen. Gruppen kan pr. dags dato findes på Facebook.com

9. Eventuelt
a.

Lokalrådet har modtaget dette brev fra Ulrich Normann Pedersen: > Hej > > Jeg
var en tur på Ærø i august 2012 og naturligvis tilbragte jeg en del > tid i Søby, hvor jeg
har haft min ungdom og er udlært på Søby Motorfabrik > & Stålskibsværft. > > I min tid
i Søby var der meget liv på havnen med fiskerbåde, færger og > skibe til reparation og
det var et spændende sted at komme, fik indblik i > hvordan fiskerne arbejdede på land
og hvordan smedene reparerede skibe. > > Så fik jeg den tanke, hvorfor findes der
ingen udstillinger stor som lille > der fortæller lidt om Søby, her tænker jeg på fiskeri,
motorfabrik (alle > Arthur's motorer), skibsværft, færgedrift, havnens udvikling, >
lokalhistorie og personer som har betydet noget for byen osv. > > Input til projekter fra
en tidligere Søbboer > > Med venlig hilsen > Ulrich Normann Pedersen > Email:
unp@ulmar.dk >

b. Susan sender svar mail til Ulrich N Pedersen.
c.

Værftet har tidligere haft kontakt med Karen Margrethe fra Ærø Museum
omkring et lignende projekt. Værftet ligger nemlig inde med en stor samling
men mangler hjælp til at bringe denne i en udstillingsegnet tilstand. Da ideen
sidst blev vendt var status at museet gerne ville udstille effekterne men
manglede penge til at gøre det for. Susan går videre med sagen.

d. Vi har fået en henvendelse fra Kunstkufferten som gerne vi lægge årets lysfest i
Søby. Det undersøges om Øen kan levere maden og hvor middagen kan
afholdes. Arrangementet afholdes i november. Marna og Rune kontakter
Kunstkufferten.
e. Vi skal have en annonce i Søbyfolderen. Udbredt stemning for indmeldelse i
Søby Erhvervsforening.
f.

Kontingent eller ej … hvor meget og hvordan skal diskuteres på det kommende
bestyrelsesmøde.

Næste møde aftales pr. mail inden borgermødet d. 9. marts.
Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk
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