
Referat af lokalrådsmøde i Stouby og Omegns lokalråd 
 

Tirsdag d. 5. maj 2009 i Multihuset 
 
Tilstede: Kirsten, Lotte, Karen, Linda, Helene, Rune 
Afbud: Bjørn, Bo 
 
 
Pkt. Emne Referat Ansvarlig 

 Præsentation De ”gamle” og nye medlemmer af lokalrådet 
præsenterede sig selv. 

 

1 Dagsorden Godkendt. 
 

 

2 Referat  
 

Godkendt referat fra mødet 20/4. 
Generalforsamlingsreferat behandles på næste 
møde. 

 

3 Orientering fra formanden Vi er inviteret til Landdistriktsmøde for alle lokalråd 
den 3. juni. Det primære er at fastlægge en 
landdistriktspolitik. Linda deltager sammen med 
Kirsten. Vi har 3 pladser, så der er plads til en til. 
Henvendelse til Kirsten. 
 
Stimøde i sidste halvdel af juni. Bjørn deltager 
sammen med Kirsten. 
 
Bidrag til Musikskolen er afslået. 

 
 
Kirsten, Linda 
 
 
 
Kirsten, Bjørn 

4 Orientering fra kassereren Antal medlemmer i 2009 er 132 mod 120 i 2008. 
Perioderegnskab vedhæftet referatet. 
 

 

5 Tilrettelæggelse af indvielse 
af torvet 

Indvielsen er den 13/6 kl. 13:00. 
Festudvalg (Kirsten, Lotte, Karen, Ulla Yding). 
Møde onsdag 13/5 kl. 19 hos Kirsten. 
 
Vi søger landdistriktspuljen om midler til bænke på 
torvet ved Yding. Kirsten laver en ansøgning om 
bænke og vedligehold. 
 
Bøgepur skal renses for ukrudt, og der skal dækkes 
med barkflis. Ole Kilstofte kan lave arbejdet for ca. 
1.200 kr., heraf er materialer ca. 900 kr. Kirsten 
spørger Frede (flagmand) om han vil/kender nogen, 
der vil holde området. 

 
Kirsten, Lotte 
 
 
 
Kirsten 
 
 
 
 
Kirsten 

6 Orientering om Stouby 
Bladet 

Helene orienterede om redaktionens seneste møde 
med kassereren (Rune). Fortsætter bladet med 
uændret sideantal resten af 2009 vil der være et 
underskud på godt 30.000 kr. Redaktionen forsøger 
at være bevidst om sideantal i fremtidige udgaver i 
2009 for at minimere underskudet. 
 
Vi forsøger at tegne flere annoncer hurtigst muligt. 
Rune sender prisliste samt en liste over nuværende 
annoncører til alle. 
 
Lotte ringer til de medlemmer af Stouby 
Erhvervsforening, der ikke i dag annoncerer i 
bladet. Rune laver en liste til Lotte. 

 
 
 
Redaktionen 
 
 
 
Alle 
Rune 
 
 
Lotte 
 
Rune 



 
7 Orientering om 

hjemmesiden 
www.stouby.nu peger nu på Lokalrådets 
hjemmeside under Hedensted Kommunes 
Landdistriktsråd. Det er en midlertidig løsning. 
 
Mystoph har givet tilbud på et nyt design på 
www.stouby.nu baseret på www.stoubygif.dk 
designet. Prisen er 3.000 kr. inklusive f.eks. et 
billedmodul. Lokalrådet har godkendt beløbet. 
Helene taler med Bo om hvordan det rent praktisk 
gribes an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helene, Bo 

8 Siden sidst Rune efterlyste, at vi laver en strategi og 
målsætning for Lokalrådets arbejde. Der var 
generel enighed om forslaget. Emnet tages op på 
næste møde. Alle tænker over det, og medbringer 
idéer til diskussionen. 

 
 
 
Alle 

9 Eventuelt Karen efterlyste en mailliste. Inkluderet i dette 
referat. 
Vi mødes som udgangspunkt den første tirsdag i 
hver måned kl. 19:00 – 21:00 i Multihuset. Næste 
møde er den 2/6. 

 
 
Alle 

 
Mailliste 
 
Navn e-mail Lokalrådet Stouby Bladet www.stouby.nu 
Kirsten Jørgensen kirsten.jorgensen@hafnet.dk  Formand   
Linda Peitersen ljp@alectia.com Næstformand   
Rune Stensdal stensdal@hotmail.com Kasserer Kasserer  
Helene Fruelund helenefruelund@msn.com  Redaktør Redaktør 
Bjørn Lorentzen blo@spfsus.dk  Redaktør  
Lotte Johannesen lottejohannesen@hotmail.com    
Anker Jørgensen mor.ellen@live.dk    
Karen Hansen kh@r-i-d.dk Suppleant   
Bo Poulsen bo@bop-consulting.dk  Suppleant Redaktør Webmaster 
 
Mødet slut 
21.17 
Ref.: Rune 


