
Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 17. april ’13 til 29. april ’14 

  
Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen sidst i april, og foråret viser sig fra sin flotteste side. Det er 
svært at forestille sig, at vi for ca. et halvt år siden tumlede med planer om at sætte et juletræ op ved 
Multihuset. Stouby Erhvervsforening, Multihuset, Stouby GIF og lokalrådet gik sammen om at indkøbe 
lyskæderne og træet, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger på initiativet. Vi håber, at det er en 
tradition, der kan fortsætte ud i fremtiden. 
  

Kajakfællesskabet. 
Kajakfællesskabet har i øjeblikket 41 betalende familiemedlemsskaber, og der er et rigtig godt sammenhold i 
fællesskabet. Der arrangeres til stadighed kurser og kajakture. Udover Vrigsted Efterskole, der i øjeblikket er 
medlem, har flere folkeskoler i forbindelse med den nye folkeskolereform vist interesse for at komme med i 
fællesskabet. 
Ingen havde forestillet sig at kajakfællesskabet ville blive så stor en succes, da en person for år tilbage forsigtigt skrev 
”kajak” på en gul seddel under en visionsaften. 
  

Stouby Aktivitetspark. 

Aktivitetsparken ved skolen er nu en realitet med bevægelsesredskaber, multibane, og grillplads m.v. Det 
er dejligt at se, at området bliver flittigt benyttet af skoleeleverne og byens borgere. 
Der er ansøgt om LAG-midler til parken, og vi mangler fortsat at få vores støttebeløb udbetalt. Det er et 
yderst burokratisk system, som også andre lokalråd har bøvlet med. Jeg behøver blot at nævnte vores 
kajakfællesskab, der også måtte vente i lang tid på at få LAG-støttebeløbet udbetalt. 
  

Mølleparken. 
Efter at byrådet kom med en udmelding om, at halvdelen at vore ældreboliger muligvis skulle fjernes, er vi 
gået aktivt ind i sagen. Restgælden i samtlige  20 boliger er ca. 1 million, og vi har tilbudt at overtage 
boligerne for restgælden og oprette et nyt boligselskab. Denne udmelding standsede kommunens 
fremfærd, og vi blev indkaldt til en møde med socialudvalget, hvor vi drøftede muligheden for udleje til 
andre end ældre. Denne mulighed er nu til stede, og er du boligsøgende kan du læse nærmere under 
”seneste nyheder” under stouby.nu. 
  

Frugthaven. 
Den 26. oktober mødte 50 morgenfriske borgere op og plantede 100 frugttræer ved skolen, ved hallen, ved 
Mølleparken og på grunden ved tennisbanen. Nu kan vi kun vente og forhåbentlig glæde os til at se resultatet. 
Frugthaven stilles gratis til rådighed for alle sognets borgere. 
Der forestår nu vedligehold af arealerne og beskæring af træerne, men med sagkyndig hjælp fra professionelle 
frivillige, vil vi sikkert kunne løfte denne opgave. 
  

Faldefærdige bygninger. 

Vi er bekendt med, at der igen er mulighed for at få et ”nedrivningstilskud” til at fjerne dårlige bygninger, 
og vi har fået flere henvendelser vedrørende bindingsværkshuset, Borgergade 13. Borgerne er utrygge, 
idet børn kan komme til skade under leg i bygningen. 
Kommunen har haft en kontakt til ejeren af bygningen, men han ønsker ikke af rive huset ned. 
Kommunen mener ikke, at man kan gøre mere, men vi har lagt pres på kommunen, der opfordres til at 
benytte byggelovens § 14. 
I den forbindelse har vi også anmodet kommunen om at se på resterne af Fakkegrav Badehotel. 
  

”Det grønne sogn” 

På den seneste generalforsamling oplyste jeg, at vi havde fået et mundtligt tilsagn om kr. 60.000 fra 
Miljøministeriet til projektet ”Stouby – det grønne sogn, hvor vi selv rydder op”. 
Vi fik tilsagn om kr. 55.000 og vi indkøbte 2 cykler med trailere og byggede et hus til cyklerne på torvet ved 
”Min Købmand”. 

http://stouby.nu/


Den 23. april kl. 1700 holdt vi indvielse af projektet, og vi fik god pressedækning. 
Miljøbevidste borgere kan nu henvende sig hos ”Min Købmand” og uden for åbningstiden til undertegnede 
og låne en cykel til at køre en affaldstur. Vi har ca. 50 km kommuneveje, så der vil være gode muligheder 
for at få luftet cyklerne. 
Nærmere beskrivelse af fremgangsmåden med at sortere affald med videre findes i skuret. 
Vi har et håb om, at initiativet vil have en afsmittende virkning på vore borgere, for man kaster da ikke 
affald fra sig, når det måske er naboen, der kommer på cyklen og samler op. 
Der skal lyde en stor tak til Ulla og Johannes Yding fordi de positivt er gået med i projektet. 
  
  

Træskohage Fyr. 
Idet vi kunne se, at Træskohage Fyr trængte til en kærlig hånd, tog vi kontakt til statsskoven, der er 
underlagt naturstyrelsen. Statsskoven var enig i vore betragtninger, men der var ikke afsat penge til 
renoveringen af fyret. De foreslog, at lokalrådet kunne overtage fyret og søge diverse fonde m.v. til en 
renovering. Vi var ikke afvisende, men ønskede en tilstandsrapport, inden vi tog stilling. 
Statsskoven fik udfærdiget en tilstandsrapport for fyret, og en renovering ville beløbe sig til et sted mellem 
kr. 500.000 – 800.000. Med denne rapport i hånden og de store udgifter, kunne statsskoven ikke garantere 
for fyrets fremtid. 
Vi tog kontakt til Real Dania med flere, men renovering af fyrtårne står ikke øverst på deres bidragsliste. 
Herefter afholdt vi et møde med skovrideren for at se på mulighederne for en midlertidig ”overhaling” af 
fyret. Vi var inde over frivilligt arbejde som en del af renoveringen af fyrtårnet, men det sikkerhedsmæssige 
fordrede nok professionelle håndværkere. Statsskoven arbejder nu på at finde midler til en kalkning og 
maling af fyret, og så må den store tur vente, indtil vi finder en sponsor, der vil bidrage. Dette skulle ikke 
være umuligt, hvis vi få koblet rigtig mange aktiviteter på fyrtårnet og omgivelserne.  
  

Kyststien. 
I forbindelse med en henvendelse til Nordeafonden vedrørende renovering af Træskohage Fyr, kom vi ind 
på muligheden for at etablere en kyststi fra Vejle Fjord til fyrtårnet. Umiddelbart var Nordeafonden positiv 
omkring et sådant projekt. 
Vi har for nylig indsendt en ansøgning til Nordefonden, og vi ønsker, at stien istandsættes med nyt 
stabilgrus, så man kan komme tørskoet ud til tårnet. Der sættes 3 bænke op under vejs, og så vil vi fortælle 
”kurturhistorien” på strækningen i samarbejde med Stouby Lokalarkiv. Der har ligget et fyrmesterhus og et 
hus for nattevægteren på Vejle Fjord, og historien om det allierede Wellington-fly, der blev skudt ned over 
fjorden ud for husene, skal også fortælles. Her forestiller vi os at der bygges et udendørs fitnessredskab i 
træ forestillende flyvemaskinen. 
Vi har ansøgt Nordeafonden om kr. 225.000. 
Statsskoven har oplyst, at man vil fjerne bevoksning og krat, således at der bliver nogenlunde frit udsyn 
over fjorden på hele strækningen fra Vejle Fjord til fyrtårnet. 
  

Vejlefjord Rehabilitering. 
Vi blev kontaktet af Vejlefjord Rehabiliterings nye leder Jeanette Johansen, idet hun ønskede et tættere 
samarbejde med lokalbefolkningen. Vi afholdt et møde, og drøftede blandt andet muligheden for at 
oprette en støttekreds for rehabiliteringen, og muligheden for at være med til at markedsføre den. Vi er 
ikke kommet i gang med at oprette en støttekreds, men det skal ses positivt, idet rehabiliteringen har 
været inde i en rivende udvikling med mange nye patienter. 
Støttekredsen kan blandt andet bidrage med et netværk af frivillige hjælpere, der kan køre ture med 
kørestolsbrugerne. 
  

Skolereformen. 
I forbindelse med den nye skolereform, der starter i forbindelse med det kommende skoleår, har vi været 
inviteret til en fællesmøde på SIM-skolen sammen med skolerne i Stenderup, Hornsyld, Rårup og Stouby. 
Den nye skolereform lægger op til, at skolerne i større udstrækning skal arbejde sammen med 



erhvervslivet, foreningslivet og lokalrådene. Stoubyområdet var godt repræsenteret, og der fremkom flere 
forslag til fremtidige samarbejdsmuligheder. 
  

Trafiksikkerhed. 
Gennem nogle år har vi arbejdet på at få en cykelsti fra Stouby til Bråskov langs Bråskovvej. Vi har to gange søgt 
Vejdirektoratet om et tilskud, men har begge gange fået et afslag. Vi arbejder videre med sagen, men det tager tid at 
skaffe midler til så stort et anlægsprojekt. Bestyrelsen har nedsat en cykelstigruppe, der nu vil se på muligheden for 
at opdele strækningen i passende etaper. 

  
Infoskærme. 
Vi har gennem nogen tid arbejdet med planer om at opstille info-skærme i hallen, blandt andet i 
samarbejde med Multihuset, og Stouby GIF, og på det seneste er der kommet et forslag om, at der også 
skal opstilles en stor infoskærm på Vejlevej, som vi kender fra indkørslen til Horsens. Det arbejdes der 
videre med. 
  
  

Rockere. 
Inden for det seneste år blev Stouby også kendt som en rockerby, idet ”Black Cobra” flyttede ind på 
Traktorgården. Det gav stor bekymring blandt vore borgere, og vi fik flere forslag om, hvordan vi  kunne 
komme af med rockerne. Der kom blandt andet et forslag om at købe ”Traktorgården” på folkeaktier. 
Vi fik hurtigt et godt samarbejde med politiet i Horsens og ikke mindst vore to landbetjente og rockerne 
blev mandsopdækket.  I den forbindelse bidrog vi også med oplysninger til politiets døgnrapport. 
Efter nogle måneder lukkede ”Black Cobra” ned i Stouby, og alt var ved det gamle. 
  

Kildebjerget. 
Da det stod klart, at Kildebjerget skulle lukkes var vi hurtigt på banen og kontaktede mejeriselskabet ARLA, 
der have planer om at oprette en madskole. Arla var meget interesseret i at overtage Kildebjerget med 
dets mange muligheder for madproduktion og udeliv, men et lejemål mellem  Region Midt og Østjyllands 
Privatskole betød, at Arla sprang fra, idet man ikke kunne realisere skolen inden for tidsrammen. 
For år tilbage blev der oprettet en støttekreds for Kildebjerget. Støttekredsen har i øjeblikket 225 
medlemmer, men ved det seneste bestyrelsesmøde blev kredsen midlertidigt stillet i bero indtil der findes 
en endelig afklaring vedrørende Kildebjergets fremtid. Lokalrådet er repræsenteret i støttekredsens 
bestyrelse. 
  

Stoubyprisen. 
I forbindelse med halfesten uddelte vi traditionen tro ”Stoubyprisen”. Vi fik rigtig mange gode forslag 
indsendt, og vi besluttede derfor at dele prisen i to.  En pris til årets ildsjæl, hvor valget faldt på Peter Høgh 
for hans store indsats som fodboldtræner, en god kammerat og en god ambassadør for Hornumrådet. 
Den anden pris gik til Belle Art Gallery som en påskønnelse for deres flotte byggeri og deres meget seriøse 
kunsthandel. 
Vi ønsker prismodtagerne til lykke. 
  

Postkassen. 
Pludselig forsvandt postkassen på Vejlevej, med daglig tømning, og vi stod tilbage med postkassen ved 
”Min Købmand”, der tømmes af landpostbuddet. 
Vi tog kontakt til Post Danmark, og fik den besked, at man var i færd med at nedskære og herunder havde 
man målt indholdet af breve i de forskellige postkasser. Det berettigede os ikke til at have 2 postkasser. 
Med de udmeldinger om rationaliseringer som Post Danmark er kommet med, må vi stille os tilfreds med, 
at vi trods alt har en postkasse i byen. 
  

Tilflyttere. 



Vi er gået med i Hedensted Kommunes brobyggerprojekt, hvilket har til formål at samle et korps af ildsjæle 
fra lokalsamfundene til at tage godt imod tilflytterne. Vi har allerede været på besøg hos de første 
tilflyttere, og ser frem til at vil hurtigere kan spotte de personer, der som nye borgere flytter til vort 
område. 
  

Byggegrunde. 
Det er dejligt at se, at der er et par nybyggerier i gang på Mikkelsvej, men vi savner stadig den gode 
udvikling i Stouby som for år tilbage, hvor der blev opført 8 – 10 nye boliger om året. 
Alt andet lige vil børnetallet falde, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med nye børnefamilier som 
tilflyttere. 
Vi lokale ved udmærket, at ”Stouby er et godt sted at bo”, men vi skal ud over rampen med en 
markedsføring af vort område. Gennem mange år har vi klaret os godt i forhold til mange andre 
lokalområder, men vi må ikke læne os tilbage og se til, for udviklingen kommer ikke af sig selv. Det kræver 
mange ildsjæle, og dem har vi heldigvis rigtig mange af. 
Det er snart nogle år siden, at vi fik udfærdiget en helhedsplan for byen, og det vil snart være relevant at få 
denne revideret. 
Med hensyn til kommunens markedsføring af byggegrunde, har vi erfaret, at kommunen kun gør opmærksom på 
kommunens egne byggegrunde  på den nye hjemmeside. Vi har taget en kontakt til kommunen, idet vi finder, at de 
private udstykkere også skal med i kommunens markedsføring. 

  

Stoubybladet. 
Vi har et rigtigt flot blad, men bladet kommer ikke af sig selv, og i den forbindelse skal der lyde en stor tak 
til vore to redaktører Helene Fruelund og Bjørn Lorenzen og annonceansvarlig Ingeborg Sejr. Herunder skal 
der også lyde en stor tak til distributionen, der klares af Kirsten og Kjeld Jørgensen. 
Vi må dog ikke glemme alle vore annoncører, der sikrer, at bladet løber rundt økonomisk. Tusind tak for 
jeres bidrag.  
  

Hjemmesiden. 
Igen vil vi fremhæve vores hjemmeside www.stouby.nu, hvor information on Stoubys nyheder og 
begivenheder  bliver opdateret. Når generalforsamlingen er overstået vil bestyrelsens beretning også blive lagt ud på 
hjemmesiden. 
  
Til slut vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere, vore trofaste ildsjæle, og ikke mindst bestyrelsen for et godt 
samarbejde. I har igen gjort et fantastisk stykke arbejde gennem året, og I byder altid hurtigt ind, når der er opgaver, 
der skal løses. Der skal også lyde en tak til vores kasserer Kirsten Jørgensen. 
  
  
                                                                                                                                             Ole Flemming Lyse/formand. 
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