
Møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Tirsdag den 12. januar 2010 kl. 19.00 til kl. 21.00 hos Kirsten på 

Borgergade 15, 7140 Stouby 
 

Referat 
 
Fremmødte: Kirsten, Karen, Linda, Rune 
Afbud: Helene, Bjørn 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 
 
Kirsten har aftalt møde med Henrik Pilegaard fredag 15/1 kl. 15. Linda deltager. 
 
Karen formulerer nogle spørgsmål vedr. Lokalrådet til en konkurrence i Stouby Bladet. 
Formålet er at profilere Lokalrådet og skabe opmærksomhed om hvad vi står for. Præmien 
er en købmandskurv 

 
3. Halfesten februar 2010. 

Kirsten, Karen og Linda deltager i borddækning fredag 26/2 kl. 20:30. 
Rune spørger Vivi om hun også vil deltage. 
 
Kirsten bestiller kort og rammer. Rune checker om Claus har efterladt oplysninger om hvor 
vi normalt køber tingene. 
 
Kirsten efterlyser kandidater til Stoubyprisen i næste nummer af Stouby Bladet. 

 
4. Orientering fra formanden. 

Pigeaften i Stouby den 22/1 kl. 18:00 arrangeret af Stoubys Aktive Piger som pendant til 
mændenes Kjørmesgilde. Programmet er spisning, underholdning (linedans), hygge og snak. 
 
Kirsten er af det nye byråd i Hedensted Kommune udpeget som kommunens repræsentant i 
Alfred Nielsens Stiftelse. 
 
Der er indkaldt til møde blandt Stoubys foreninger om fundraising den 1/2. Susanne Ernst 
deltager på mødet. 
 
Ole Lyse arbejder på Niels Sørensens erhvervsareal på Vejlevej / Stouby Kirkevej. 
 
Ole gør opmærksom på, at der skal indsendes nogle linjer om udstykning af Pilegaards jord. 
Dette har sammenhæng med møde med Henrik Pilegaard den 15/1 (se ovenfor). 



5. Orientering fra kassereren. 
Fremgang på alle fronter – fordobling af indtægter og halvering af omkostninger. 
Årets resultat ca. 38.000. Egenkapitalen vokset fra ca. 25.000 til ca. 93.000 som følge af 
resultatet samt ca. 30.000 i kursstigning på aktiebeholdningen. 

 
6. Lokalrådets fremtidige strategi og målsætning. 

Enighed om at lade vedtægterne være basis for arbejdet med strategien. 
Gennemgang af vedtægterne for at se om de stadig er tidssvarende. 
Strategiplanen tager afsæt i en liste over hvad Lokalrådet har lavet i 2009. Kirsten laver et 
udkast til listen og rundsender. Alle gennemlæser og kommenterer. 
 
2010 strategi 
• Medvirke til at sikre lokalplan og arbejde for udstykning af byggegrunde. 
• Samle Stouby om et konkret projekt og finde interesserede kræfter til at virkeliggøre 

idéen. 
• Fortsat sikre sædvanlige ”driftsopgaver” som f.eks. deltage i at arrangere halfest, 

sommerfest, medarrangør af arrangementer, Stouby Bladet o.s.v. 
 

7. Siden sidst. 
Linda har talt med Annelene på Rosenvold om en badebro. En anden og mere 
”balladesikker” løsning kan være en pontonflåde, som man kan svømme ud til. 
Linda fortsætter dialogen med Annelene. 
 
Fastelavnsfest 14/2 arrangeres af Forældregruppen. Rune er Lokalrådets repræsentant. 

 
8. Eventuelt.  

Ingen bemærkninger. 
Fremover afholdes Lokalrådsmøderne den 1. tirsdag i hver måned, næste gang den 2/2. 

 
 
 
 
Referent: Rune 
      


