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Projekt Bestyrelsesmøde Ref. HF 

Fordeling:  

"Karen Hansen" <kh@r-i-d.dk>, <mor.ellen@live.dk>, <mkk@pc.dk>, Jette Løkke Larsen <loekke@live.dk>, "Per Klarup" 

<per@klarup.com>, "Helene Fruelund" <helenefruelund@gmail.com>, "Erling Juul" <ebjuul@gmail.com>, <Ole.Lyse@hedensted.dk>, 

"Linda Peitersen" ljp@alectia.com, Kirsten Jørgensen <kirsten.jorgensen@hafnet.dk> 

Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Lokalråd Formand: 

Linda Jill Peitersen 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 

Lokalråd Per Klarup per@klarup.com 30 54 98 44 PK 

Lokalråd Suppleant: 

Jette Løkke 

loekke@live.dk 27 52 38 50 JL 

Lokalråd Suppleant: 

Ole Lyse 

ole.lyse@heden-

sted.dk 

20 61 55 00 OL 

Idrætsforenin-

gen/Lokalråd 

Næstformand: 

Erling Juul 

ebjuul@gmail.com 75 69 14 72 EJ 

Lokalråd Sekretær: 

Helene Fruelund 

helenefrue-

lund@gmail.com 

21 82 96 22 HF 

Lokalråd Karen Hansen kh@r-i-d.dk 21 71 60 66 KH 

     

Fraværende 

    

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Lokalråd Anker Jørgensen mor.ellen@live.dk 22 13 43 72 AJ 

Skolebestyrel-

se/Lokalråd 

Marianne Kristensen mkk@pc.dk 40 27 71 55 MK 

Lokalråd, uden for 

bestyrelsen 

Kasserer: 

Kirsten Jørgensen 

 75 89 75 46 

 



  Side 2 

 

Punkt Emne Handling 

.01 Lokalrådets formål  

 Lokalrådets formål er iht. vedtægterne:  

 

1. at varetage lokalsamfundets interesser,  

2. at fremme dets udvikling og søge  

3. at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalområ-

det. 

 

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsætten-

de led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærk-

som på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfun-

det, og informere beboerne i lokalområdet herom eksempelvis gen-

nem Stouby Bladet og hjemmesiden www.stouby.nu 

 

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommu-

nen og andre. 

 

01.01 Mission 

Hvorfor eksisterer vi og hvor vil vi hen?? 

Formentlig og forhåbentligt kommer vi til at tale mere om dette på 

de kommende møder. 

 

01.02 Geografisk område 

Kort har været i Stouby bladet – punktet udgår herefter. 

  

01.03 Tilflyttere 

Se BM01 

 

.02 Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt.  

 

.03 Bemærkninger til forrige referat  

 Ingen bemærkninger.  

 

.04 Igangværende Projekter   

.04.01 Badebro og havkajak projektet.  

 Havkajak:  

Per: Vi har fået ok fra begge parter. Der er meget at 

sætte sig ind i. Ansøgningen kommer til kommunen i 

næste uge. Folk er begyndt at henvende sig.  

Linda er blevet ringet op af Jesper Larsen, der gerne vil 
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være med i projektet.  

Hvor langt ud skal vi gå geografisk? Der er allerede nu så 

stor interesse, at vi holder os til Stouby og Omegn fore-

løbig. Per vurderer, at vi skal købe flere kajakker, end vi 

har regnet med først. Vi søger om flere midler hos LAG. 

Karen søger.  

Ole vil forsøge ved Maersk McKinneys fond.  

Evt. også Tuborg-fonden og Lego-fonden. 

   

.04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Projektet er tegnet og går under navnet ”Deltaet”. 

Der har været møde i udvalget siden sidst: Skitsen fær-

dig, hovedprojektet går i gang nu. 85.000 kroner for 

hovedprojektet – lyder meget rimeligt. GIF gerne give 

100.000 kroner til Multibanen, men med betingelse om, 

at den kommer til at ligge vest for skolen. Vi har fået 

500.000 kroner af LAG til projektet.  

 

   

.04.03 Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby  

 Der er gjort arkæologiske fund, derfor aftale om, at nog-

le arealer ligger ubenyttede foreløbig. Erling håber at få 

ansøgning om lokalplansforslag snart. Vejen kommer til 

at ligge som den foreløbige udstykningsplan. 

 

   

.04.04 Klub for unge (4. til 6. klasse)  

 Linda kontakter Vivi for at høre om status på generalfor-

samling. 

 

   

.04.05 Lokalarkivet  

 Flot artikel i Stouby bladet. Lokalarkivet laver åbningsre-

ception, når de er klar i de nye lokaler.  

 

   

.04.06 Samarbejde med andre foreninger  

 8.6.2011: Se referat 01. Punktet drøftes på næste møde.   

   

.04.07 Uddelegering af opgaver til Sommerfesten  

 Karen har fået forslag om 7-kamp, lørdag fra kl. 13-

1430. Jette hjælper til med dette, når Ole skal gå lørdag. 

Ole skaffer rød/hvide bånd, og gamle hegnspæle.  

Vi møder alle op kl. 08, og hjælper til.  

Lokalrådet står for 7-kamp og skaffer folk til telt-

opsætning.  

Salg af t-shirts 
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.04.08 Flittige hænder til Lokalrådet  

 Per foreslår, at vi forsøger at få en støtteforening til at 

hjælpe os med lidt ekstra hænder i de situationer, hvor 

vi har brug for det.  

 

   

.04.09 Trafiksikkerhed  

 Skolen (og Linda) har snarest møde med Teknisk For-

valtning vedr. trafikale forhold til og fra skole. 

 

 

.05 Fremtidige projekter  

.05.01 Kommuneplan 2013 set i forhold til nye byggegrun-

de/nye udstykninger. 

8.6.2011:Linda kontakter Henrik Pilegaard ang. udstyk-

ningsplaner.  

 

.05.02 Trafiksikkerhed  

 • Skolesti/cykelsti til SIM  

 • Sikker vej til børnehaven  

 • Sikker vej til Vejle Fjord  

   

.05.03 Stier samt adgangen til disse. 

 

 

.05.04 Arrangere en arbejdsdag i forbindelse med udførelse 

af Stouby Aktivitetspark. 

Vi afventer. 

 

 

.05.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet 

Der søges fonde til kajakker, og vi skal fremover have 

fokus på, at det er muligt at søge fonde til fremtidige 

projekter, i stedet for mere ensidigt at fokusere på antal 

betalende medlemmer.  

 

 

.06 Økonomi – orientering fra kassereren  

 Helene hører med Kirsten, om Rune har overdraget til 

hende.  

Vi hører med Kirsten, om hun kan sige til, hvis der er 

noget, i stedet for at vi beder hende komme med info til 

hvert møde.  

 

 

.07 Stouby Bladet og www.stouby.nu  

 Stoubybladet 

Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er Søndag den 

31. juli  2011.  

 

Hjemmesiden www.stouby.nu 
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Rud, Helene og Linda holder møde i dag fra kl. 2030 til 

2100. 

 

.08 Siden sidst  

   

.08.01 Støtteforening for Kildebjerget etableret  

 Henrik Balle Nielsen formand, Ole Lyse næstformand, og 

en del andre lokale.  

 

 

.09 Eventuelt  

 Per medbringer hjemmebagt kage til næste møde og 

Tommy serverer ud over kaffe, sodavand og øl også 

”sundt slik” i form af gulerødder, knækbrød el. lign. 

 

Anker vil gerne vide, hvor havemøblerne kan opbevares.  

 

 

.10 Næste møde  

 Næste møde i bestyrelsen afholdes:  

Tirsdag den 5. juli 2011 kl. 19.00  

i Stouby Multihus. 

 

 

 

 


