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Referat fra møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Onsdag den 15. september 2010 kl. 19.00 i Stouby Multihus 

 
Deltagere: Kirsten, Erling, Per og Linda (ref.) 
 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.  
 

3. Orientering fra formanden. (Kirsten) 

• Stouby Multihus: Der var møde mandag d. 2010-09-13. Der arbejdes på at få etableret 
et anretterkøkken. 

• Alfred Nielsen Stiftelsen: Frist udsat til d. 2010-10-04, da annonce skal i Hedensted 
Avis. 

• Udvikling af Stouby: Intet nyt fra arvingerne. Kirsten kontakter dem igen. 
 

4. Orientering fra kassereren. (Rune): Punktet springes over. 
 

5. Orientering fra Stouby Bladet og hjemmesiden. (Helene): Punktet springes over. 
 

6. Orientering om Badebro og havkajak projektet. (Linda, Karen og Per): LJP har udarbejdet 
brev til Rantzau vedr. tilladelse til opbevaring af havkajakker på familien Rantzaus ejendom. 
Brevet blev kommenteret af de på mødet tilstedeværende. Brevet tilrettes og sendes med 
henblik på samtale med Rantzau, om der kan gives tilladelse. Projekt badebro er droppet, 
men håbet om etablering af en flydeponton lever endnu og afventer. 

 
7. Orientering om Bypark projektet. (Linda): Der var møde i arbejdsgruppen d. 2010-09-09. 

Næste møde i gruppen er d. 2010-10-26. Hedensted Kommune har givet forhåndstilladelse 
til udkørsel fra ny P-Plads ved v. Vejlevej. Dorthe udarbejder beskrivelse som skal sendes 
med diverse fondsansøgninger. Arkitekt fremkommer med økonomisk overslag til næste 
møde. Frist for ansøgning til LAG er i november. Tegninger af Byparken skal hænges op 
ved Yding og i Multihuset. Derud over et tryk til Idrætsforeningen, i alt 3 stk. tryk skal 
sendes fra arkitekten. 

 
8. Ansøgning fra Lokalarkivet jf. brev af d. 2010-09-10 om et tilskud til diverse ønsker, som er 

konkretiseret i ansøgningen. Erling forhører sig hos Kjærgård net om de vil være sponsor for 
en netforbindelse til Lokalarkivet. Lokalrådet besluttede at donere kr. 2.000,- til Arkivet. Så 
kan de selv prioritere, hvordan pengene skal anvendes. Arkivets medlemmer inviteres med 
til næste møde. 

 
9. Siden sidst. Ingen bemærkninger. 

 
10. Eventuelt. Ingen bemærkninger. 

 
11. Næste møde afholdes i Multihuset d. 2010-10-12 kl. 19.00. 


