
 
Referat fra møde i Stouby og Omegns Lokalråd 
Tirsdag den 12. oktober kl. 19-21 2010 i Multihuset 
 
Tilstede: Kirsten, Linda, Marianne, Karen, Per, Erling og Helene 
Fraværende: Anker 
 
 
Formøde med Stouby Lokalarkiv, repræsenteret ved Mogens Dam, Hanne Krogh og Ole 
Hald. 
Lokalarkivet orienterede om deres nuværende og kommende projekter.   
Lokalarkivet har fået støtte fra lokalrådet til bl.a. indkøb af udstyr til nogle af disse 
projekter. 
Lokalarkivet er usikre på deres nuværende lejekontrakt, og indgik aftale med lokalrådet 
om, at så snart lokalrådet ved mere i sagen vil lokalarkivet blive kontaktet. 
 
Ordinær dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 
 

3. Valg af sekretær. Bjørn Lorenzen er trådt ud af bestyrelsen, da han ikke mere 
repræsenterer Stouby Skole (har ingen børn i Stouby Skole) 
Helene indtræder som sekretær. 
 

4. Orientering fra formanden/Kirsten 
i. Stouby Multihus 

Det længe ventede anretterkøkken er bevilget og på vej. 
ii. Stoubys udvikling  

Lige nu er der ikke noget nyt. Den private udstykning er foreløbig 
stillet i bero, derfor kontaktes kommunen (Tom Laursen, eller anden 
relevant person), for at høre om den kommunale udstykning. 

iii. Fælles landdistriktsmøde den 24. november 
Ikke umiddelbart nogen emner til mødet. Kirsten og Per tager til 
mødet. 

iv. Alfred Nielsens stiftelse 
Der har været flere ansøgninger, men ingen til det primære formål. 
Annoncen slås op igen, men nu kun til det sekundære ”at yde støtte til 
alment velgørende formål, eksempelvis kulturelle formål, idrætsformål 
og i det hele taget alt, hvad der hører kulturen til i et mindre 
byområde, således området er begrænset til det gamle Stouby sogns 
skoledistrikt.”. 
 

5. Orientering fra kassereren/Rune 
Karen sørger for, at Rune meddeler os på hvert møde, hvad saldoen er. Derudover 
vil vi gerne have regnskab hvert kvartal. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. Orientering fra Stouby bladet og hjemmesiden/Helene 
Helene kontakter Snullik, Bjørn og Rune vedr. aftalen 2011 for tryk og udbringning 
af bladet, samt evt. prisændringer på annoncer for 2011. Linda og Karen sørger for, 
at Bo får stoubylokal.dk og 7140.dk til at pege på stouby.nu. 
 

7. Projekt bådebro og havkajak. Hvad er vores næste træk?/Linda, Karen og Per 
Er gået lidt i stå pga. manglende sted til opbevaring af kajakker. Vi kan evt. have 
trailer med kajakkerne stående et sted i forbindelse med projekt bypark. Derudover 
er der 2-3 andre muligheder for steder, hvor kajakker kan sættes i vandet. Per, 
Linda og Karen arbejder videre med sagen. 
 

8. Projekt Bypark. Næste møde er 26. oktober. Er der yderligere informationer?/Linda 
og Marianne 
Rikke Udbye, landskabsarkitekt, er i gang med at lave en beskrivelse af projektet. 
Marianne sender dette til os inden næste møde. 
20. november er frist for at søge LAG-midler. 
 

9. Siden sidst 
Intet. 
 

10. Eventuelt 
Linda foreslår et fortløbende referat fremover, i stedet for den nuværende form. Det 
vil gøre det lettere for os at følge hvert punkts ”historie”.  
Linda tager eksempel på fortløbende referat med til næste møde. 
 

11. Næste møde: Tirsdag den 9. november kl. 19 i Multihuset 
  


