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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. 

 

Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefrue-

lund@gmail.com, Lene Jorsal: lene8482@gmail.com, Linda Jill Peitersen: ljp@alectia.com, Lis 

Høgh: lshornum@gmail.com, Maria Sahl Nedergaard: msahlnedergaard@live.dk, Mette Lyse: 

mette@itl.dk, Niels Sørensen: lotteogniels@gmail.com, Ole Lyse: ole.lyse@hedensted.dk, Per 

Klarup: per@klarup.com, Kirsten Jørgensen: kirsten.jorgensen@hafnet.dk 

Deltagere 

Forenings-
repræsentant 

Repræsenteret af e-mail Telefon Ini-
tialer 

Lokalråd Anders Udbye andersudbye@gmail.com  AU 

Lokalråd Helene Fruelund: sekretær helenefrue-

lund@gmail.com 

21 82 96 22 HF 

 
 Lokalråd Lis Høgh lshornum@gmail.com 30 57 99 12 LH 

GIF/Lokalråd Maria Sahl Nedergaard msahlneder-
gaard@live.dk 

23 20 37 39 MSN 

Lokalråd Mette Lyse mette@itl.dk 40 28 91 11 ML 

 

Lokalråd Ole Lyse: formand ole.lyse@outlook.dk 20 61 55 00 OL 
 
 

 
Skolebestyrel-
se/Lokalråd 

Peter Skov peter@skovsmad.dk 40 55 04 12 PS 

Fraværende 

Lokalråd Lene Jorsal: suppleant lene8482@gmail.com 21 15 84 82 LJ 

Lokalråd Linda Jill Peitersen: næstfor-
mand 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 
 
 
 

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

 

”Flittige hænder”: Jette Sørensen, tlf.: 23 11 06 36, og Stoubys Aktive Piger 
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02 Forslag til nye punkter på dagsordenen  

   

 

03 Bemærkninger til forrige referat: Den nye tekst i referaterne står i kursiv.  

           

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

04.01 Havkajak  

 Det overvejes at udvide med 2 klubaftener. Der er næsten altid fuldt hus og særligt 
i godt vejr. 
Klubben har haft den sidste officielle tur i år. I vinter er der nogle svømmehalsar-
rangementer. 

Der har været generalforsamling. Der er 41 betalende medlemmer, og det er fint. 

Lidt flere medlemmer, afslutning i går med gløgg og æbleskiver. 
Per informerede om aktiviteterne: brug af svømmehallen, og kursus i at lave sin 
egen pagaj. 
Det går godt med at snitte pagajer, 15 tilmeldte på nuværende tidspunkt. 
Kajakfællesskabet flyttes snart til Stouby GIF. 
Der er godt gang i vinteraktiviteter bl.a. svømmehal 

Det er en succes at snitte pagajer – der skal snittes 14 stk. i alt 
Den nye sæson starter med standerhejsning 4. maj. Der er pt. 44 betalende famili-
er, så det går bedre end forventet. Der er samarbejde med de lokale skoler, for at få 
flere unge mennesker/børn med ud. Endvidere samarbejde med Vrigsted Efterskole 
med lån/udlån af kajakker o.a. udstyr. 
Sæsonen er godt i gang – der er rampe nu, så man fint selv kan tage kajakken op 
og ned i vandet.  
Åbent hus 22/6: Godt fremmøde fra andre steder bl.a. fra Hedensted. 

Der er indkøbt børne-kajakker. Medlemstallet er fint. 

 

   

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Anders har undersøgt hvad det vil koste at stille en touch-skærm op i Multihuset og 
hos Spar. Det forsøges at inddrage Multihus og GIF. 

Anders orienterede om ideen på Multihusets bestyrelsesmøde i uge 10. De var posi-
tivt stemt. Et par af bestyrelsesmedlemmerne vil prøve at få alternative tilbud hjem. 
Andres deltager også på næste GIF møde og orienterer der. Desuden kontakter han 
erhvervsforeningen og menighedsrådet. 
 
GIF synes umiddelbart, at det virker dyrt. Jan vil kontakte Ole ang. GIFs svar. 
Maria følger op på dette til GIFs bestyrelsesmøde. 

 
Maria nævner det for Jan Rosenmaj Pedersen igen 
Multihuset og GIF skal være med på ideen 
Annette har kontaktet Anders, og vil gerne have skærme op. Anette har en kontakt, 
der hjælper med IT, og han vil lave et tilbud på en stor 42 tommer skærm. Og en 
lille 30 tommer skærm, lige indenfor døren, med præsentation, f.eks. om hvem der 

skal være i hvilket mødelokale. 
 
Anders har snakket med firma i Vejle, der vil komme med tilbud på skærmene. 
 
Multihuset er meget ivrige, og Anders vil følge op på dette. Leverandøren i Ølsted 
anslår 25.000,- inkl. hardware og software – afhængig af hvad vi har af krav. 
 

Anders har haft møde med Anette, der er lavet skitser over hvordan skærme skal se 

ud. Anettes mand kan evt. hjælpe.  
Det skal kædes sammen med hjemmeside, så der kun skal opdateres et sted.  
AU arbejder videre med det. 
 
Intet nyt siden sidst 
Nyt forslag: Infotavler ved indkørsel til Stouby ville ”sætte os på landkortet” 

Man kunne starte med 1 tavle i midten af Stouby ved hovedvejen 
Det arbejdes der videre med.  
Anders ringer til Britt Harboe ved Hedensted Kommune ang. infoskærme ved vejen. 
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Anders arbejder videre med info-skærmene. 
Vi skal være OBS på evt. tilladelse 
  

 

Anders 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, Sommerfesten. 
Der er snart opstart for planlægning af halfesten. Ole (som er med i planlægningen) 

orienterede om, at hvis man har nogle ideer, må man meget gerne melde ind.  
 
Der var 60 deltagere til Kjørmesgilde 
Overskud på 23.000,00 til halfesten. hvoraf 11.500,00 går til Lokalrådet.  
Næste gang skal der meldes en dato ud tidligere. Der foretrækkes det samme orke-
ster som sidste år og en anden type underholdning.  

 

Sommerfest 2014: 
Flere af dem, som normalvis kommer og hjælper er forhindret i at deltage, så frivil-
lige hænder søges – og derfor kan der også komme flere arbejdsopgaver til Lokalrå-
det. 
Forslag om, at der laves en liste over de arbejdsopgaver, der mangler hænder til. 
 
Lokalrådet har fået lidt flere opgaver i år. Grillaften onsdag den 11. ved købmanden kl. 
1800. Dette er der vist styr på fra det faste festudvalg. 
Torsdag er der brug for hjælp til at stille telte op kl .16 - der er også brug for hjælp vedr. 
banko torsdag aften. der skal også tændes en grill op, så der kan sælges pølser ca. kl. 
20. Dette gør Maria evt. Per og Lis kan evt. også.  
Fredag kl. 1600 er der fest/aktiviteter i teltet: Her mangler vi nogen til at tage slikboden 
fra 1800-2200 fredag. Viktor kan evt. tage et par timer fredag. Dette gør Erlings Emilie 
og evt. Ida også.  
Fredag mangler der folk til at vaske op (det tager ca. 1 1/2 time, hvis man er 3 perso-
ner). 
 
Lørdag står SOL for morgenmad fra kl. 09 - vi er her kl. 08. Lis, Per, Ole, Linda (måske 
Maria). Der er sørget for alt (rundstykker mm), så vi skal bare stille frem og dække 
borde. Vi skal også bemande baren fra 09-12 lørdag formiddag. Her har vi de andre år 
også fået hjælp af Bjørn Lorenzen og Anker Jørgensen. Per spørger Anker, Lene 
spørger Bjørn.  
Vi har også 7-kamp lørdag - Per tager flødebollemaskine med. De andre aktiviteter er 
der også styr på. Lis hjalp her sidste år. Linda, Per, Karen og Ole hjælper også. 
Panna-fodbold lørdag i stedet for gadefodbold.  
I år er der loppemarked (i stedet for alm. marked) 
Nedtagning af telte lørdag eftermiddag fra ca. kl. 16. 
 
René Ravn vil gerne gøre trailere klar med udstyr (som ligger hos ham), hvis folk stiller 
boogietrailere til rådighed hos ham fra starten af ugen. 
 
Lodsedler skal sælges: Karen har styr på dette.  
 
Sommerfesten er veloverstået 
 
Peter Skov indtræder i halfestbestyrelsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.02 Fælles foreninger i Stouby 
Vi tænker over det og vender tilbage omkring dette.  

Skolen virker meget interesseret. Det kunne være en idé at lave en slags ”Landsby-
strategi” ved et netværksmøde.  
Vi tager initiativet til et møde, og inviterer Lokalrådet har et oplæg klart. Mette, 
Niels, Anders og Helene arbejder videre med ideen. Det afholdes tirsdag den 11. 
marts kl. 1900. Vi inviterer GIF, Multihuset og Skolen.  
 

 

 

Mette, Ni-

els, Anders 

og Helene 
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Niels har snakket med lidt forskellige, ikke alle kan komme. 

Stouby Skoles venner kan muligvis komme.  
Arrangementet skubbes evt. fordi der mangler deltagere.  
 
Forslag om at benytte en webbaseret mødekalender til mødeindkaldelser 
Tjek Stouby.nu før der bookes arrangementer for at undgå sammenfald af datoer 

Der arbejdes videre med det. 
 

Vi udsætter processen til efteråret.  
 

 

 

 

PS 

06.03 Pilotprojekt omkring Brobyggerne i Hedensted Kommune.  
Brobyggerne er et korps af ildsjæle fra kommunens lokalsamfund. Dette korps skal 
komme med råd og vejledning og dermed hjælpe tilflyttere med at få en god start i 
deres nye omgivelser. 

Maria Sahl deltager i projektet. 

Indtil nu har gruppen fundet ud af, at en personlig velkomst og en velkomstmappe 
virker som det bedste. Hvordan finder vi ”brobyggerne”? Skal de godkendes først? 
Have uddannelse? Og hvad med markedsføring/facebook? Der er møde igen i maj. 
 
Maria informerede: der er brug for brobyggere til at byde tilflyttere velkommen. 

Hvem melder sig? Lene og Helene er interesserede. 
Der er infomøde omkring det at være brobygger den 18. september. 
 
Der er på nuværende tidspunkt min. 4 tilmeldte i Stouby  
Der var ca. 30 fremmødte til arrangementet 18/9 i Stouby, ca. 23 meldte sig som 
brobyggere 
Nyt møde i Tørring i løbet af oktober måned 

Lene Jorsal vil gerne være brobygger, Maria tilmelder. 
Mødet i mandags blev aflyst pga. stormen, nyt møde den 12/11 for dem, der har 

tilmeldt sig. 
Det skulle starte 1/12, men vi er ikke blevet kontaktet endnu. Alt materialet er 
klart. Maria sender liste ud til os på mail med de sidste rettelser.  
 
Maria har været på 1. brobyggerbesøg på Rosenvoldvej. 

 
Maria tjekker med Berit Schmidt Hansen om der er en opdateret liste over nye til-
flyttere. 
 

Maria har været på to besøg. Det virkede fint. Information om det materiale, som sam-
tidig deles ud.  
 
Maria og Helene har været til møde, og fået lister. De tager ud på besøg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSN og HF 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Orientering om økonomien. 
 

God økonomi, ca. 65.000,00 i kassen. 
 
Det ser ok ud, men vi har en del faste udgifter.  
Vi får 1/6 fra Sommerfesten. 
 

Kirsten 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 26/9-2014.  
Hjemmesiden www.stouby.nu kører fint. 

Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com   
  

 

 

 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

  Borgergade 13:  

OL har nu gjort kommunen bekendt med, at ejendommen er i så dårlig en 

 

http://www.stouby.nu/
http://www.stouby.nu/
mailto:stoubynu@gmail.com
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stand, at den kan være til fare for mindre børn i forbindelse med leg. OL mener, 

at det nu er kommunens ansvar, at der bliver ryddet op - også selv om der er 
på privat område iht. byggelovens § 14. 
Intet svar endnu. 

Ole har fået nogle henvendelser fra naboer m.m. som gerne vil lave en underskrifts-
indsamling. 

Vi vil anmode Teknisk Udvalg om at behandle sagen politisk. Ole skriver til Udvalget. 
 
Intet nyt i sagen.  

 
 Fakkegrav Badehotel: Det blev nævnt, at Fakkegrav Badehotel også er i me-

get dårlig stand.  
 

 Afgørelse mht. udbetaling vedr. Aktivitetspark er lige om hjørnet. Ansøgning var 
ikke modtaget. OL afventer. 

 

 Vi overvejer at søge om tilskud til bålhytte/sprøjtehus i Aktivitetsparken: Ole 
skriver til Susanne Ernst for at afsøge muligheder for at få tilskud. Hvordan skal 
hytten se ud – forslag om at kigge på den hytte, der ligger i Bråskov overfor 
købmanden. 

Vi har fået afslag, men at vi indsender en klage i samarbejde med skolen. Vi vil søge 
om tilskud til bålhytte, som den der ligger i Bråskov.  

 

 Der er søgt om en megafon ved landdistriksmidlerne: Vi har fået afslag. 
 

 Alle billetter er solgt til Allan Olsen-koncerten den 22. november. Det er den 
første koncert på hans tour, som er udsolgt. 

 

 Indkørsel ved skolen bliver ændret således busser skal holde bag hinanden. Ny 
indkørsel til lokalarkivet. Intet nyt i sagen. 

 

 Æblehaven er ordnet – Ole har slået græsset med en le. Vi skal sørge for at 
tynde ud i det fremover.  

Søndag den 5. oktober indkalder vi til arbejdsdag i frugthaven. Vi skal bl.a. have 

beskåret træerne. Helene sørger for invitation, der hænges op i byen forskellige 
steder, og sættes på stouby.nu. Ole snakker med Niels Sørensen om dette. Helene 
aftaler arrangementet med halmutter. Vi starter med rundstykker kl. 09 og afslutter 
med sodavand og øl kl. 13. 

 

 Det overvejes at lave video over hele sognet som kan lægges på hjemmesiden. 
Sognet skal videofilmes ovenfra – vi har meget at vise frem. Anders vil gerne 

være tovholder på dette. Vi, der har CD’er med div. fotos fra Stouby, leverer 
disse til Anders. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF og OL 

 

 

 

 

 

Alle 

  

10 Eventuelt:  

 Træskohage Fyrtårn trænger til vedligehold: Naturvejleder er kontaktet. Der 
er gennem flere år søgt midler, og der er modtaget bevilling til reparationer i 
år. Evt. fremtidigt samarbejde med Lokalrådet. 
Helene tjekker, om der er sket noget, og melder tilbage til Ole. 
Der er sat penge af til reparation af Træskohage Fyrtårn 
Skal på listen over bevaringsværdige bygninger, der følges op på det. 

Ole har snakket med skovrideren.  

 
Vi havde et møde med Naturstyrelsen 7/2 kl. 10 i Randbøl.   
På ovenstående møde blev det aftalt, at vi kan få materialerne, hvis vi sørger 
for arbejdskraften. 
OL har snakket med Realdania, og de vil gerne give tilskud ved ”nytænkning”. 
OL har også talt med Nordeafonden, som evt. vil være interesserede. Men der 

skal tænkes meget kreativt. Der skal kobles mange spændende ting på som 
f.eks. motionsløb m.m. for at det bliver interessant. 

Ansvarlig:  
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Rehabiliteringen på Vejle Fjord Centeret kan evt. bruge det som logo – og det 

vil de gerne være med til.  
Forslag om, at vi selv kalker og maler til foråret.  
 
Naturstyrelsen kan ikke tage ansvar for frivillig arbejdskraft, hvis nogen skulle 
komme til skade 

OL har kontaktet murer og maler og der skal holdes et møde ved fyret for at 
finde ud af hvad der skal laves for at komme i gang. 
Og der skal søges ved Nordeafonden.  
 
Det kan f.eks. bruges som fugletårn, til orienteringsløb, havkajak roer tit der-
ud, læ-segl kunne evt. sættes op så man kan drikke kaffe m.m. 
 

Forslag om at skrive om det i Stoubybladet, så borgerne kan komme med gode 
ideer til, hvad fyret kan bruges til. Der arbejdes videre med en renovering af 
fyrtårnet. 

 
Nordeafonden kunne evt. være interesseret i en natursti ud til fyrtårnet fra 
Vejlefjord-hotellet. Ole arbejder videre med dette. Evt. flyvemaskine i træ, der 

kunne bruges som bænk/legeplads, som oplevelsessti. 
Susanne Ernst vender tilbage med idé omkring udlån af kunst, f.eks. til uden-
dørsbrug. 
 
Desværre har OL modtaget afslag fra Nordeafonden uden begrundelse 
 
Naturstyrelsen indsender ansøgning til Nykredit. 

OL vil lave ansøgning til Realdania. 
 
Naturstyrelsen har fået midler og tager sig fremover selv af fyret. Der vil ske 
en renovering af fyret indenfor det næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

Susanne 
Ernst 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Årets landsby:  
Hvis vi skal satse på at få puljen på 50.000,00, skal vi vise alt hvad vi kan og hvad 

vi går og laver. Det skal dokumenteres i form af video og billeder.  
21/11 udnævnes vinderen. AU vil gerne tage billeder, når frugttræerne plantes 

 
Der er 5.000,00 kr. mere på vej fra Landdistriktspuljen. Lokalrådet vælger selv 
hvad pengene skal bruges til.  
Den 5. november 2013 skal der udpeges tre landsbyer. Alle lokalråd samles en 
aften og udpeger vinderen.  

Vi vælger at vente med at søge til 2014.  

Årets landsby blev Stenderup.  
 
Videoer er ved at blive optaget, så vi kan være med som kandidat. 
Vi kan filme frugttræerne, cyklerne, kyststien, kajakkerne, sommerfest mm. 
 

Vi mangler at få filmen sat sammen, den skal vare 3 min. 
Der skal udtages 3 kandidater, lokalrådene stemmer om hvilken film, der skal vin-
de. 
Vi lægger hovederne i blød: Maria hører med beboer på Mikkels vej, der evt. kan 
filme ovenfra. Helene undersøger ang. tv-journalist bosat i Stouby. Andre input? 
 
Cykelsti – Linda opfordrede til, at der kommenteres på Hedensted Kommunes 

hjemmeside vedr. de farlige forhold på Bråskovvej. 
Kommunen har overtaget initiativet. Linda vil prøve at kontakte Torsten Sonne. 

Linda har snakket med Torsten Sonne, som gerne vil komme, hvis vi laver et mø-
de. Vi kan evt. etape-opdele cykelstien. Vi sætter et møde op i cykelstigruppen, og 
inviterer Torsten.  
 
Intet nyt 

 
Kend din landsby 
Nyt projekt ”Kend din landsby” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSN og HF 
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Lokalarkiverne i Stenderup, Bjerre, Barrit og Hornsyld er indbudt til møde 

Hver by får 50.000,00. 
Møde den 10. april i Bjerre Lokalarkiv, Mogens Dam fra Lokalarkivet deltager 
 
Intet nyt 
 

E-boks 
Anders forslog undervisning i e-boks for ældre til efterår/vinter. 
 
Det arbejdes der også med i Ældresagen, vi kan lave en undervisningsdag i Stou-
by. 
 

11.02 Ældreboliger: Vi kan risikere, at der skal fjernes 10 af disse boliger. Ole har for-
talt vice-kommunaldirektøren, at Lokalrådet er interesseret i evt. opkøb. 
Evt. møde med kommunen om hvad der skal ske med boligerne. Der er en gæld 

på 53.000,00 pr. lejlighed. Der er 20 lejligheder i alt.  
Der har været afholdt et møde mellem boligforeningen og kommunen vedr. Lokal-
rådets evt. overtagelse af boligerne. Linda og Ole deltog fra lokalrådet. Det blev 

aftalt, af lokalrådet skulle fremsætte en anmodning om overtagelse af ældreboli-
gerne til boligselskabet. 
Boligselskabet har efterfølgende meddelt, at man selv ønsker at administrere boli-
gerne, og at man vil kontakte kommunen for at finde en løsning vedr. de tomme 
boliger. 
Lokalrådet har tilskrevet boligselskabet og kommunen, at vi ønsker at indgå i disse 
drøftelser, idet seniorudvalget har besluttet, at lokalrådene skal inddrages i ældre-

boligernes fremtidige status. 
Lokalrådet har gjort opmærksom på, at vi er interesserede i at købe, hvis boligsel-
skabet vil sælge. 
Ole og Linda har haft møde med Socialudvalget i dag om dette, vi arbejder på at få 
boligerne lejet ud (også til andre end ældre). 

Det er vigtigt at få fortalt folk, at de kan leje dem. Ole finder nogle fakta om leje-
målene, så vi kan udbrede dette.  

Der skal henvises til boligerne på www.stouby.nu  
Forslag om priseksempel for at tiltrække potentielle lejere. 
Ole undersøger pris. Priserne er modtaget. 
 
Der er mulighed for at leje ud. Vi vil gerne have opslag hos købmanden, hvor man 
kan se billeder af boligerne, og information om, hvad det koster. Linda finder en 

skitse. 
 
OL har været til temaaften.  
Holdningen var generelt, at boligerne ikke er tidssvarende længere. 
Tanken er, at Lokalrådet må købe dem på et tidspunkt, for at undgå de brækkes 
ned. 

 

Nogle af boligerne vil evt. blive tilbudt til flygtninge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 Borgerbudgetter: Vi er med Stenderup, Bjerre, Barrit og Hornsyld om evt. fælles 
projekter. Der var møde den 2/12. Ole tager med til mødet. 
Ole har været til møde, der arbejdes på hvad der skal komme ud af dette. Evt. en 
kultur-festival.  

Skolerne er kontaktet, vi arbejder videre med det.  
Der arbejdes med det. Umiddelbart er der ingen interesse for det.  
60.000,00 skal deles ml. de 4 byer. 
Der har været møder omkring borgerbudgetter: Stouby var ikke repræsenteret.  
 
Intet nyt 

 

 

 

11.04 Vejlefjordcentrets rehabiliteringsafdeling: Jeanette Johansen efterlyser en 
evt. støttekreds. Lokalrådet bliver indkaldt på et tidspunkt. 
Ole har snakket med Jeanette, de arbejder videre med sagen.  
 
Intet nyt 

 

 

11.05 Info fra PS: 
Der er mulighed for, at der vil være politi-opsyn ved skolen om morgenen, for at 

 

http://www.stouby.nu/
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undgå problemet med, at forældre sætter børn af ved bommen, i stedet for ved 

hallen.  

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Per sørger for at booke mødelokaler, og sende påmindelse vedr. møder. 
Møderne afholdes så vidt muligt i ulige uger. 
 
Lokalrådet med påhæng vil gerne arrangere en aften med portvin og kage i Lokal-

arkivet. Vi foreslår den 4. eller 5. november. Ole snakker med Lokalarkivet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 7.10.2014 kl. 19.00 
 

PK 

 

OL 

 


