
Bestyrelsesmødereferat nr. 09  Dato 2012-02-07 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2012-02-07 
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Fordeling: "Karen Hansen" <kh@r-i-d.dk>, ”Anker Jørgensen” <mor.ellen@live.dk>, ”Niels Søren-

sen”<lotteogniels@gmail.com> "Per Klarup" <per@klarup.com>, "Helene Fruelund" <helenefrue-

lund@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: 

Ole Lyse 

ole.lyse@hedensted.dk 20 61 55 00 OL 

Idrætsforeningen/Lokalråd Næstformand: 

Erling Juul 

ebjuul@gmail.com 75 69 14 72 

23 30 60 72 

EJ 

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

 

 

 

 

 

 

Lokalråd Sekretær: 

Helene Fruelund 

helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

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

Skolebestyrelse/Lokalråd Niels Sørensen lotteogniels@gmail.com 75 89 73 20 NS 

Fraværende 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Lokalråd, uden for besty-

relsen 

Kasserer: 

Kirsten Jørgensen 

kirsten.jorgensen@hafnet.dk 75 89 75 46 KJ 

mailto:ljp@alectia.com


  Side 2 

 

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 lokalområdet. 

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets 

opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet, og informere 

beboerne i lokalområdet herom eksempelvis gennem Stouby Bladet og hjemmesiden www.stouby.nu 

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 

 

02 Forslag til nye punkter på dagsordenen  

 Nyt logo – se punkt 04.11  

  

03 Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til forrige referat  

 Ingen bemærkninger.  

 

Punkt Emne Handling 

04 Igangværende Projekter   

04.01 Havkajak  

 Afslag fra Naturstyrelsen på at foretage en besigtigelse af området. De mener 

ikke det er nødvendigt med yderligere information. 

Deadline 1. april: Hvis vi ikke har hørt fra Naturstyrelsen inden da, går vi i gang 

med en alternativ plan. 

 

   

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Status ”Delta”: 

Møde i morgen (8/2-12) i gruppen, arkitekten skal præsentere nogle sparefor-

slag. 

OL søger projektmidler. 

 

Trafiksikkerhed: 

Tilbagemelding fra Multihuset og fra René Knudsen er modtaget. 

Der arbejdes videre med skitsen ud fra de indkomne bemærkninger. 

 

Fondsansøgninger: 

Efterskrift: Det er aftalt på mødet d. 2012-02-08 i Legepladsgruppen, at de mø-

des igen d. 2012-02-20 på Stouby Skole, hvor vi i fællesskab søger diverse fon-

de. 

 

 

 

 

 

OL 

   

04.03 Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby  

 Lokalplanen for området nord for Mikkelsvej har været i høring. Der er kommet 

to indsigelser mod forsinkelsesbassinet. Der nedsættes en arbejdsgruppe: de to 

indsigere, spildevandsforeningen og udstykkerne. 

 

 



  Side 3 

04.05 Lokalarkivet  

 PK og LJP tog derhen d. 2012-01-26 med en gave i anledning af indvielsen af de 

nye lokaler.  

Vi vil meget gerne tilkendegive, at vi sætter stor pris på Lokalarkivet og det ar-

bejde mange mennesker yder for at bevare og opdatere arkivet.  

Drøftelse af muligheder for at afholde ”Borgeraftener” i Stouby evt. med visning 

af film og byrundtur med fortæller. 

 

   

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet  

 Efterskrift: Peter Høgs mor gerne vil hjælpe os.  

04.09 Trafiksikkerhed  

 LJP har skrevet et brev af d. 2012-01-12 til SIM med begrundelser for vores øn-

ske om en cykelmulighed mellem Stouby og SIM. 

Vi anmoder SIM om at samarbejde med lokalrådet om etablering af cykelmulig-

heden. 

Efterskrift: SIM har tilkendegivet, at de er interesserede i et samarbejde. Dina 

Kjerkegaard er udpeget som SIMs repræsentant, og vil gerne mødes med Lokal-

rådet næste gang vi drøfter emnet. 

 

 

 

 

04.10 Nedbrydning af hus i Borgergade 

Erling finder ud af, hvem ejeren er. 

EJ 

04.11 Nyt logo til Lokalrådet 

Vi ønsker et nyt og enklere logo, der signalerer hvad Stouby står for. 

Helene skriver indlæg i næste Stouby blad, hvor der afholdes konkurrence med 

forslag til logo. 

 

 

HF 

 

05 Fremtidige projekter  

05.01 Kommuneplan 2013 set i forhold til nye byggegrunde/nye udstykninger. 

Kommunen går i dialog med Lokalrådet og udsender forslag til kommuneplan i 

efteråret. 

Kommuneplanforslag udkommer til efteråret. 

 

05.04 Arrangement af en arbejdsdag i forbindelse med udførelse af Stouby Aktivi-

tetspark. Vi afventer forårets komme. 

 

 

05.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet 

 

 

06 Økonomi – orientering fra kassereren  

 Der arbejdes med årsregnskabet.  

Gave til Lokalarkivet på 1000 kroner. 

 

 

07 Stouby Bladet og www.stouby.nu  

 Stoubybladet 

Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 23. marts 2012.  
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Hjemmesiden www.stouby.nu 

Hjemmesiden er færdig, og den er i luften. 

www.stouby.nu linker bl.a. til GIF og Multihusets hjemmesider. 

 

08 Siden sidst  

 Landdistrikt 

OL deltager i Projekt ”Sundhed på Tværs”. OL foreslår at vi får etableret en fæl-

les køkken- og frugthave, som alle i byen kan have glæde af. 

Der arbejdes videre med ideen. 

OL er involveret i ”Byggeriets Ildsjæle” vedr. anvendelse af ældre bygninger. 

 

Halfest 

Dato for den kommende halfest er fastsat:  

D. 2012-02-25, hvilket er den sidste lørdag i februar. 

Lokalrådet kommer med et indslag (Årets Stouby borger og tilflyttergaver). 

Forslag til Årets Stouby borger: der er indlæg i februar-nummeret af Stouby bla-

det om dette. Karen er tovholder på prisen. 

 

Havemøbler 

Lokalrådet har besluttet at udfase ordningen. 

 

Medlemmer: 

Jette er flyttet og Anker ønsker at stoppe arbejdet i Lokalrådet efter næste gene-

ralforsamling. Vi skal derfor søge nye medlemmer. 

 

Tilflyttere 

I hele Hedensted Kommune, er der flest tilflyttere i Stouby/Hornum sogn  

 

Skolen  

Der er mødelokaler på skolen, hvis man mangler. 

Valg til skolebestyrelsen 28. februar og skolefest den 8. marts.  Se skolens 

hjemmeside for flere oplysninger: www.stouby-skole.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH 

 

 

 

 

 

Alle 

   

09 Eventuelt  

 Ingen bemærkninger. 

 

 

10 Næste møde  

 Tirsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Stouby Multihus. 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 17. april – Per booker mødelokale 

til Generalforsamlingen. 

 

PK 

 

 

 

 

http://www.stouby.nu/
http://www.stouby.nu/
http://www.stouby-skole.dk/

