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Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 17. april 2012 til 17. april 2013 

"Stouby - et godt sted at bo" har været vort slogan gennem mange år, og det stammer tilbage fra Stouby og 
omegns Borgerforening. Kommunen opfordrede for nogle år tilbage til, at der blev oprettet lokalråd i alle 
landsbyerne og herved opstod Stouby og omegns Lokalråd. Lokalrådene skal i stigende grad høres vedr. 
lokale forhold, og kommunen har oprettet et fælles landdistriktsråd, hvor 27 lokalråd er repræsenteret. Kirsten 
Jørgensen og undertegnede sidder i bestyrelsen for det fælles landdistriktsråd. 

Kommuneplanen for 2013 til 2025 er i øjeblikket i høring, og her er der direkte nævnt, at landsbyernes 
udvikling skal ske i et tæt samarbejde med lokalrådene. 

Forud for kommuneplanforslaget var der mulighed for at fremkomme med forslag til den gamle plan og vi 
pegede på, at der ikke var sikret lige vilkår for udvikling af landsbyerne.  
I planen var der anført, at potentialet for landsbyernes udvikling var lig med afstanden til de større byer. Det 
betød, at byer som Rårup, Glud, Barrit og Stouby havde ringe potentiale for udvikling.  

Dette påpegede vi i offentlighedsfasen og det er nu ændret i planen, således at det i stigende grad er 
lokalrådenes egne ønsker og ambitionsniveau, der er afgørende for en landsbys udvikling. 
Kommuneplanen er i høring frem til den 29. juli 2013 og alle har mulighed for at komme med bemærkninger. 

Stoubyområdet er befolkningsmæssigt inde i en god udvikling, og inden for de seneste 2 år har vi haft en 
nettotilflytning på 46 borgere. I en gammel prognose fra Juelsminde Kommune fremgik det, at Stouby/Hornum 
Sogne ville have et befolkningstal på 1520 i 2015. 

Vi har i øjeblikket 1820 borgere i sognene. 
Denne flotte udvikling er ikke kommet ud af den blå luft. Vi har gennem mange år kæmpet for at sikre byens 
udvikling, og der er ingen tvivl og at det nye multihus, den ny-renoverede skole, de flotte udstykninger med 
storparcellerne og det flotte gadeforløb har hjulpet i den rigtige retning. 

Det vigtigste er dog de mange ildsjæle, der dagligt arbejder aktivt for udvikling af Stouby og omegn, og det er 
en forudsætning for at vi til stadighed kan opfylde vort ambitionsniveau om at være den bedste landsby i 
Hedensted Kommune. 

Vi har en fælles udfordring i at få tilflyttere til byen, og her kan vi heldigvis fortsat tilbyde attraktive 
byggegrunde. Jeg skal opfordre til, at vi lokalt gør en fælles indsats for at tiltrække nye borgere.  

For et par måneder siden kunne vi i avisen læse, at kommunen havde planer om at vælte et stort antal 
ældreboliger i lokalområderne, idet der var ringe efterspørgsel på disse boliger og mange stod tomme. 

I Stouby er der 20 ældreboliger i Mølleparken, og der er et forslag om at vælte halvdelen af disse. 
Lokalrådet vil ikke se passiv til, at en sådan beslutning føres ud i livet, og vi har allerede haft kontakt med 
kommunen om et evt. køb af disse boliger. Det er oplyst, at der i øjeblikket står 4 lejligheder tomme i 
Mølleparken, men at andre lokalområder har større problemer. 

Vi har fået oplyst, at der er en gæld på godt kr. 50.000,00 i hver bolig, og måske kunne vi oprette et lokalt 
boligselskab med inddragelse af lokale ildsjæle til at stå for vedligehold og drift. 

I forslaget om at vælte ældreboliger i lokalområderne kan der være en politisk skjult dagsorden, der bevirker, at 
de ældre må bosætte sig i de større byer. Vi ser dog de ældre som et ressource i vores landsby, og vi vil 
arbejde for, at de ældre sikres så gode kår som muligt. 
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Vi har for nylig afholdt et møde med de ældre og deres støttegruppe. De føler sig godt tilpas i Mølleparken, og 
de har ikke de store ønsker. Lidt presset har de dog et ønske om en havepavillon og de kunne også godt 
bruge en landsbypedelordning med mulighed for transport i en lokal minibus. 

Lokalrådet vil arbejde for, at få ønskerne opfyldt, og ordninger med en lokal minibus kunne blive et sort aktiv 
for hele byen. 

Mange projekter: Ved den seneste generalforsamling oplyste vi, at vi havde flere projekter i gang, bl.a. 
Stouby Aktivitetspark sammen med Stouby Skole og Kajakfællesskabet. Disse projekter er næsten afsluttede, 
men inddragelse af landdistriktsmidler fremmer ikke muligheden for en hurtig proces. 

Stouby Aktivitetspark: Med hensyn til Stouby Aktivitetspark, så er den første del syd for skolen afsluttet, men 
der skal også opføres en multibane i skolegården mod vest. I den forbindelse er der indkaldt til en arbejdsdag 
lørdag den 1. juni fra kl. 0830. Jeg skal opfordre til, at så mange som mulig møder på arbejdsdagen og giver 
en hånd med, idet der skal præsteres mange frivillige timer. 

Kajakprojektet er løbende blevet beskrevet i Stoubybladet siden den sidste generalforsamling. Der er nedsat 
en bestyrelse, der har lagt et stort arbejde i projektet. Der er opført et kajakhus ved Rosenvold Strand og der er 
indkøbt 11 havkajakker, ligesom der har været afholdt diverse kurser og frironingsprøver. 

I øjeblikket er der tegnet 30 familiemedlemsskaber ligesom Vrigsted Efterskole også er med i projektet. 

Selv om vi har presset voldsom på, har landdistriktsmidlerne på kr. 96.000,00 været lang tid under vejs og det 
er meget utilfredsstillende. Det er desværre en oplevelse som vi deler med mange andre ansøgere. 

Frugthave: Inden for det seneste år har vi igangsat flere tiltag, som der arbejdes videre med. Gennem nogen 
tid har vi arbejdet med planer om at oprette en frugthave i Stouby, og kommunen har stillet grunden, Vejlevej 
95 til rådighed. Bygningerne er allerede blevet fjernet med hjælp fra nedrivningspuljen. 

Vi søgte kr. 25.000,00 fra landdistriktspuljen til at plante 100 frugttræer på grunden, og vi fik bevilget beløbet. 
Vi må nok erkende, at der ikke er plads til 100 frugttræer på den tildelte grund, så der vil være mulighed for at 
fordele nogle af træerne ved skolen og rundt i sognene. 
Niels Sørensen har lovet at være behjælpelig med projektet, når træerne skal plantes til efteråret. 

Kunst i Stouby: Vi har arbejdet på at få et større kunstværk til Stouby, men har foreløbig fået afslag fra 2 
fonde. Derimod har vi fået et tilskud på kr. 5.000,00 fra landdistriktspuljen til lokal kunst. Dette beløb skal 
benyttes til træskærerkunst på torvet ved Sparkøbmanden. 

EU-landsbysamarbejde: Gennem året har vi også arbejdet på at få etableret et EU-landsbysamarbejde på 
tværs af grænser. Dette projekt bliver genoptaget sidst på sommeren, hvor der kommer nye EU-projekter 

Miljøprojekt: På det seneste har vi søgt om kr. 60.000,00 fra den grønne pulje til et miljøprojekt, men har p.t. 
kun fået et mundtligt tilsagn. 

Visionsaften: Sidst i februar afholdt vi en visionsaften i Multihuset og mellem 60 - 70 borgere mødte op. Her 
fik vi mulighed for at orientere om vore planer og fremlægge vore visioner for Stouby, ligesom borgerne havde 
mulighed for at fremkomme med forslag og ønsker. Det blev en rigtig god aften, og vi har planer om at 
gennemføre sådanne møder med passende mellemrum. Måske vil det også være formålstjenligt at afholde 
møder med foreningsformændene og oprette en form for koordinationsudvalg. 
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Cykelsti Stouby-Bråskov: En arbejdsgruppe har gennem nogen tid arbejdet med at få etableret en cykelsti 
langs Bråskovvej fra Stouby til Bråskov. Der er lagt mange timer i projektet, og vejdirektoratet har rost det 
fremsendte materiale. Der er indsendt en ansøgning til vejdirektoratets cykelpulje, men kommunen har ikke 
anbefalet vort projekt, primært fordi det er en cykelsti til mange millioner. Det er 2. gang vi søger 
Vejdirektoratet om tilskud til cykelstien.  
Cykelstien skal primært benyttes til unge på SIM-skolen, så de får bedre muligheder for at transportere sig selv 
mellem Stouby og Hornsyld og evt. vælge ungdomsuddannelserne der ligger i Horsens.  

Træskohage fyr: Når man taler om forskønnelse, kan vi ikke komme uden om, at et af vore mest besøgte 
udflugtsmål trænger til en ansigtsløftning. Her tænker jeg på Træskohage fyr. Vi har rettet henvendelse til 
naturstyrelsen og er villige til at indgå i et "Lokalt Partnerskab", hvor vi kan bidrage med arbejdskraft, hvis 
naturstyrelsen lægger materialer til. 

Kildebjerget kostskole: Som det sikkert er mange bekendt er Kildebjerget Kostskole af regionens 
embedsmænd indstillet til lukning ved udgangen af juni i indeværende år. Vi vil selvfølgelig arbejde for at der 
igen kommer liv på Kildebjerget. 

Der har gennem længere tid været et vigende børnetal, og for et par år siden tog jeg initiativ til, at der blev 
oprettet en støttekreds for Kildebjerget. Støttekredsen har i dag 225 medlemmer, og vi vil arbejde sammen 
med støttekredsen i bestræbelserne for at sikre en fremtid for Kildebjerget. Bygningerne ejes af Hedensted 
Kommune. 

Arrangementer: Gennem året har lokalrådet stået helt eller delvis for diverse arrangementer. Der er tale om 
kjørmesgildet, pigernes aften, halfesten og sommerfesten. 

Halfesten i år var noget særligt, idet det var den 25. halfest i Stouby. Det blev traditionen tro en rigtig festlig 
aften med lokalrevy og uddeling af tilflyttergaver og Stoubyprisen. Jeg var så heldig, at blive valgt som årets 
Stoubyborger, og jeg vil sige tusind tak for denne anerkendelse. 

Stoubybladet skal ikke glemmes for vi har et rigtig flot blad, som vi kan være stolte af. I den forbindelse skal 
der lyde en stor tak til vore redaktører Helene Fruelund og Bjørn Lorenzen og annonceansvarlig Ingeborg Sejr 
samt de øvrige personer omkring bladet. Herunder må vi ikke glemme alle vore annoncører, der sikrer, at 
bladet løber rundt økonomisk. En stor tak til annoncørerne for jeres bidrag.  

Hjemmesiden: Samtidig vil jeg fremhæve vores hjemmeside www.stouby.nu , hvor alt omkring Stouby-
begivenheder bliver opdateret, og desuden alt hvad redaktionen ellers får nys om. 
Lokalrådets beretning vil også blive lagt ud på hjemmesiden. 

Flittige hænder: På et tidspunkt efterlyste vi nogle "flittige hænder" til at hjælpe ved diverse arrangementer. Vi 
siger tak til de borgere (Lis Høgh, Jette Sørensen og Annette Christoffersen) der har henvendt sig, og vi vil 
gøre brug af jer ved forskellige arrangementer. 

Til slut vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere og ikke mindst bestyrelsen. I har gjort et 
fantastisk stykke arbejde gennem året, og I byder altid ind, når der er opgaver, der skal løses. Der skal også 
lyde en tak til vores kasserer Kirsten Jørgensen. 

 

Ole Flemming Lyse, formand. 

http://www.stouby.nu/

