
1 
 

Referat af møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 til kl. 21.00 hos Kirsten på 

Borgergade 15, 7140 Stouby 
 

Til stede: Kirten, Linda, Karen, Helene, Anker og Bjørn. 
Afbud: Rune 
 
Referat  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Godkendt 
 

3. Orientering fra formanden. 
Herunder bl.a.  

 
• Stouby Multihus. 

Formanden har været på inspirations- og studietur vedr. haller til Aulum.  
Stillingen som halbestyrer opslås ledig pr. 1. juni 2010.  
 

• Fundraisingmødet den 23. februar. 
Der er nedsat tre arbejdsgrupper 
a) Badebro, grill og havkajak ved Rosenvold. Karen og Linda 
b) Multibane og legeplads på skolen. Marianne K. Kristensen 
c) Fritidsaktiviteter for unge. Birgitte Smidstrup 

 
Badebro m. v. diskuteret. Karen og Linda tager igen kontakt til Anne Lene. 

• Næste møde vedrørende Fundraising den 23. marts 
Opslag ud til alle deltagere ved mødet 23/2. 

 
4. Orientering fra Stouby Bladet og hjemmesiden. (Helene og Bjørn) 

Hjemmesiden fungerer nu og skal blot udbygges mere. Linda foreslår et loppemarked på 
hjemmesiden.  
Det blev besluttet, at Helene udnævnes til Redakteur og Bjørn bliver1. viceredaktør. 
 af Stouby Bladet og Helene udnævnes samtidig til ledende webredaktør af stouby.nu. 

 
5. Planlægning af generalforsamlingen den 13. april herunder gennemgang af vores vedtægter. 

(Se Runes fremsendte fra foreningshåndbogen) 
Forslag til ændringer til vedtægter: 
§1: Sidste sætning udgår 
§2: ”som flyttes fra …” udgår. + stouby.nu 
§5: April ->  ”april” og Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før i lokalavisen 
og på stouby.nu . 
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§6: ”…på ulige år, og 3 på lige år” og ”Stouby GIF og Stouby Skolebestyrelse udpeger 
desuden hver 1 medlem til bestyrelsen” 
§7: Aktiver -> aktiver 
 

6. Videredrøftelse/bearbejdelse af Lokalrådets fremtidige strategi og målsætning jf. punkt 7 fra 
Lokalrådets sidste møde.  
Udsat til næste gang. Sættes på som første punkt.  

 
7. Siden sidst. 

Intet. 
 

8. Eventuelt.  
Næste møde d. 11 maj kl. 19 og efter GF d. 13. april. 

 
Mødet slut 21.30 
Ref.: Bjørn      


