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Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 29. april 2014 til 29. april 2015 

  
For nøjagtig et år siden i dag afholdt vi vores ordinære generalforsamling for 2014. Vi føler, at et år suser 
afsted, og det kan være nyttigt at standse op og gøre status over, hvad der er hændt i Stouby og Omegn 
inden for det seneste år. 
Det er ikke så lidt, men det kræver ind imellem stor tålmodighed og energi for at få realiseret vore ønsker 
og ikke mindst fastholde det som vi har. 
Desuden er vi også på en eller anden måde i en konkurrencesituation med andre lokalområder, og derfor 
er det vigtigt, at vi brander os på en positiv måde for at gøre os attraktive for at tiltrække tilflyttere. 
  
Stouby Aktivitetspark 

Vi har fortsat ikke fået udbetalt vores støttebeløb fra LAG på ca. kr. 360.000,-, og vi har ikke fået svar på 
vores seneste klage, selv om det er mere end et halvt år siden, at vi indsendte klagen. Striden handler om 
nogle bilag, der skulle have været ud faktureret til lokalrådet i stedet for Stouby Skole, der har lagt 
pengene ud. I oktober sidste år erfarede vi, at andre foreninger, havde lignende problemer, og vi var med i 
en udsendelse i TV SYD, hvor der blev sat fokus på problemet. Vi har efterfølgende skrevet til 
landdistriktsministeren og anmodet om et personligt møde, såfremt vi mod forventning ikke får medhold i 
vores klage. Vi har rykket et par gange, men fået oplyst, at klagen endnu ikke er behandlet. 
  
Kajakfællesskabet 

I december afleverede vi nøglerne til Kajakfællesskabet, og det er nu en selvstændig forening. På en måde 
er det lidt vemodigt når et barn flytter hjemmefra, men i vore vedtægter er der anført, at vi skal være et 
igangsættende led i lokalsamfundet, så her har vi levet op til vore vedtægter. Vi ønsker Kajakfællesskabet 
held og lykke i tiden fremover, og det er dejligt at se, at fællesskabet er i gang med at realisere sine 
udbygningsplaner. 
  
Bålhytten 

Vi har gennem nogen tid arbejdet med planer med at opføre en bålhytte for enden af legepladsen midt 
mellem fodboldbanerne og multihuset. For ca. 1 år siden blev der opført en bålhytte i Bråskov, og vi har 
brugt denne bålhytte som inspiration. Hytten måler 10 x 10 m, og vi forestiller os, at den kan benyttes af 
skolebørn, dagplejemødre, spejdere, tilskuere til fodboldkampe, cykelturister og mødested til byens 
borgere i perioden, hvor multihuset holder sommerlukket. Vi har beregnet, at bålhytten vil beløbe sig til ca. 
kr. 166.000,-, hvis den delvis opføres ved frivilligt arbejde. 
Indtil videre har vi fået tilsagn om støtte på kr. 145.000,- fra lokale- og anlægsfonden kr. 55.000,-, 
kommunens landdistriktsmidler kr. 55.000,- og Friluftsrådet kr. 35.000,-. 
Vi har søgt om en byggetilladelse, men fik oplyst, at der også skulle søges om en landzonetilladelse. Det 
virker efter vores opfattelse lidt voldsomt, idet arealet i ligger i et område, der er beregnet til offentlige 
formål, men vi har indsendt ansøgningerne. 
Når ansøgningerne er på plads, skal vi have nedsat et byggeudvalg, og så får vi brug for rigtig mange 
frivillige hænder. 
  
Mølleparken 

Ved den seneste generalforsamling kunne vi oplyse, at vi havde aftalt med kommunen, at ældreboligerne 
kan udlejes til andre end ældre, og vi gik aktivt ind i markedsføringen med opslag hos ”Min ”Købmand” 
med videre. Desuden har vi tilbudt kommunen, at vi er villig til at overtage de 20 boliger for restgælden, 
hvilket er ca. kr. 1 million for alle boligerne, hvis det kommer på tale at boligerne skal brækkes ned. Med 
disse initiativer regnede vi med, at vi havde lukket af for yderligere trusler om at fjerne halvdelen af vore 
ældreboliger, men kort før nytår udmeldte udvalgsformanden for Social Omsorg, at det fortrinsvis ville 
være ældreboliger, der ikke lå i forbindelse med et plejecenter, der skulle fjernes. Her ville vi blive ramt, og 
vi skrev til landdistriktsministeren og forelagde ham den politiske udmelding. 
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Ministeren svarede, at en nedlæggelse af ældreboliger skal bero på en konkret vurdering om behovet, og 
ikke baseres på et kriterie, om der findes et plejecenter i nærheden. Endvidere oplyste han, at alle 
muligheder skal afprøves, inden en nedrivning kan komme på tale. 
Vi har efterfølgende afleveret ministerens svar til udvalgsformanden, og vi føler os godt rustede til at tage 
kampen op, såfremt det kommer på tale at nedrive nogle af vore ældreboliger. 
  
Frugthaven 

For ca. halvandet år siden plantede vi ca. 100 frugttræer i Stouby og Hornum, og vi venter nu på, at 
træerne begynder med at bære frugter til gavn for alle borgere. I den forbindelse ansøgte vi Friluftsrådet 
om tilskud til at indkøbe forskellige redskaber til drift af frugthaven, og vi modtog i november tilsagn om kr. 
30.000,- til dette formål. Tilsagnet er betinget af, at det er 60+ borgere, der skal stå som tovholdere for 
projektet, og det kan vi stå inde for. 
  
Faldefærdige bygninger 

Der er fortsat mulighed for at søge om tilskud til at nedrive ældre og faldefærdige bygninger, og det er et 
område, som vi har beskæftiget os en del med inden for det seneste år. Vi har flere gange været i dialog 
med kommunen vedrørende Borgergade 13, Stouby, og til sidst kastede kommunen håndklædet i ringen 
og henviste os til at tage en direkte kontakt til ejeren fa. Bertel Nielsen, Vejle. Vi tog kontakt til ejeren, der 
umiddelbart virkede positiv med hensyn til at få ejendommen fjernet, men der er dog ikke sket noget 
endnu. 
Vi fik endvidere et par henvendelser fra Hornum vedrørende den gamle smedje, Hornumvej 9, der er delvis 
nedbrændt.  Kommunen havde forgæves forsøgt at få ejeren til at fjerne ejendommen, men efter at vi 
opfordrede til, at man prøvede igen, så lykkedes det, og ejendommen bliver nu revet ned. 
På det seneste har vi fået en henvendelse vedrørende den gamle brugs i Gammelby, Mejerivej 1, der har 
henstået i dårlig stand gennem flere år. Vi har henvendt os til kommunen, der også gene ser, at 
ejendommen fjernes. Man er i dialog med ejeren, med det er endnu ikke lykkedes at få sagen afsluttet. 
Flere borgere i Gammelby har vist interesse for at overtage det ret store areal, der kan benyttes som en 
grønt område med træer og dyr. 
Vi har også rettet en henvendelse til kommunen vedrørende Fakkegrav Badehotel, men en afgørelse er 
tilsyneladende ikke lige om hjørnet. 
  
”Det grønne sogn” 

Ved den seneste generalforsamling oplyste vi, at vi havde modtaget tilsagn om kr. 56.000,- fra 
miljøministeriets grønne pulje til indkøb af 2 affaldscykler samt opførelse af et cykelskur på torvet ved min 
købmand. 
Det optimale tidspunkt for at indsamle affald er først på foråret, hvor alt er bart, og vi besluttede os for at 
indsamle affald fra grøfterne på vore ca. 60 km kommuneveje. Indsamlingen strakte sig over ca. 1 måned, 
og vi fik hjælp fra KFUM-spejderne og medlemmer af Klub Frivillig. Den 11. april holdt vi afslutning på 
projektet på torvet, hvor spejderne havde opstillet deres telt. 
Vi fik god pressedækning og kunne afsløre, at vi havde indsamlet mere end 700 øldåser og bunker af 
plastik, pap, flasker med mere. Desuden har vi modtaget stor anerkendelse for initiativet fra 
miljøministeren og Friluftsrådet, der havde bidraget med veste, handsker og poser til affaldet. 
Under forløbet fik vi også besøg af DR-trekanten, der sendte direkte fra vejgrøften på Hornumkærvej. 
Vi vil endnu engang takke Ulla og Johs. Yding fra Min købmand, fordi I stillede arealet til rådighed for 
cykelskuret og er behjælpelig med at udlåne nøgler. Derudover skal der også lyde en tak til alle der 
bakkede op om affaldsindsamlingen. 
  
Træskohage Fyr 

Vi har gennem snart 2 år arbejdet med at få istandsat Træskohage Fyr, der trænger til en omfattende 
renovering. Naturstyrelsen, der ejer fyret, har ikke afsat midler til renoveringen, og vi har afholdt flere 
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møder for at finde en løsning. Vi har tilbudt at bidrage med frivilligt arbejde og sponsorstøtte, men 
naturstyrelsen har oplyst, at det ikke kan lade sig gøre på grund af forsikringsmæssige forhold. 
Vi har i stedet tilbudt at overtage fyret, men Naturstyrelsen vil ikke afgive den jord, hvor fyret er opført. På 
det seneste har vi tilbudt at overtage fyret på lejet grund, men har ikke fået svar. 
For godt en måned siden konstaterede vi, at fyret var aflåst af ”sikkerhedsmæssige grunde”, og vi 
kontaktede miljøministeren og fremhævede de urimelige forhold og at vi ønskede, at fyret skal bevares. 
Miljøministeren oplyste, at hun var enig i, at fyret skal bevares, og hun har anmodet skovdistriktet om, at 
kontakte os snarest. Vi håber nu, at der kommer skred i sagen. 
  
Kyststien 

I forbindelse med den seneste generalforsamling kunne vi oplyse, at vi havde ansøgt Nordea Fonden om kr. 
225.000,- til at istandsætte kyststien fra Vejle Fjord Centeret til fyrtårnet. Vi fik desværre et afslag, men vi 
arbejder videre med at finde en løsning. Fyret er et attraktivt udflugtssted og det besøges af rigtig mange 
borgere. Udover den flotte udsigt, er det også et kulturhistorisk område, idet der har ligget flere huse på 
strækningen ud mod fyret. 
  
Trafiksikkerhed 

Lokalrådet har nedsat en cykelstigruppe, der gennem flere år har arbejdet på at få en cykelsti langs 
Bråskovvej. I den forbindelse har cykelstigruppen flere gange indsendt en ansøgning til Vejdirektoratets 
Cykelstipulje, hvor der er mulighed for at få op til 40 % i tilskud til cykelstiprojekter. 
Imidlertid har politikerne udmeldt, at man kun vil fremme projekter, der er godkendt politisk, og for 2015 
har politikerne ikke udpeget cykelstiprojekter. Det betyder med andre ord, at vi ikke kan få del i den pulje 
som vejdirektoratet har afsat i år. 
Cykelstigruppen med Linda i spidsen er dog ikke tilfreds med denne politiske udmelding, og gruppen har 
ønsket at udfordre politikerne ved at indsende en ansøgning til Vejdirektoratet. Så må vi se, hvordan 
politikerne vil forholde sig, hvis vi får et tilsagn om 40 % i støtte til cykelstien. 
Lokalarkivet har for snart længe siden henvendt sig til os vedrørende indkørslen til lokalarkivet. Man kan 
ikke lovligt køre til lokalarkivet i dagtimerne, hvis man skal respektere skiltningen, og desuden skal de to 
skolebusser absolut holde ved side af hinanden i stedet for at holde bag hinanden. Vi har henvendt os til 
teknisk forvaltning, og de har lovet at ændre skiltningen og foretage en afstribning, således at busserne 
skal holde bag hinanden. Vi så gerne, at der blev ny asfalteret inden afstribningen blev foretaget, men 
teknisk forvaltning henviser til, at det er skolen, der skal bekoste denne asfaltering. 
  
Lokalarkivet 

I lokalrådets vedtægter er det blandt andet beskrevet, at vi skal sikre lokalarkivets eksistens, og i november 
blev lokalrådet inviteret til et møde hos lokalarkivet. Det blev et godt møde, hvor vi fik en orientering om 
lokalarkivets arbejde, og hvor vi fik mulighed for at drøfte fremtidigt samarbejde. 
Lokalarkivet har de bedste rammer i kommunen for det lokalhistoriske arbejde, idet de disponerer over 
den gamle inspektørbolig ved skolen. Vi vil selvfølgelig arbejde for, at de fortsat kan arbejde under disse 
gode forhold, og at de har tilstrækkelige midler til arbejdet med registreringen. 
Sammen med lokalarkivet afholdt vi i marts et velbesøgt foredrag om nedskudte, allierede flyvere, hvor vi 
stillede underskudsgaranti. 
  
Stoubyprisen 

I forbindelse med halfesten kunne vi overrække Stoubyprisen til to af vore ildsjæle, Dina Kjerkegaard og 
Per Kastrup. Vi valgte igen i år at dele prisen i to, idet der var flere gode forslag til kandidater. Dina fik 
prisen for sit store arbejde med at få Stouby-spejderne genetableret, og Per fik prisen for sit store arbejde 
gennem mange år med at holde vore fodboldbaner. Vi ønsker prismodtagerne til lykke og takker for deres 
indsats for lokalområdet. 
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Byggegrunde 

Vi har gennem flere år ønsket, at arealet mellem byen og Mikkels Vej blev lukket, således at området med 
storparcellerne hænger sammen med byen. Det var også det krav, der blev stillet af Vejle Amt, da vi i sin 
tid fik tilladelse til at starte med storparcellerne på Aksel Nielsens Vej. 
Nu da interessen for byggegrunde er stigende er det med glæde, at vi har fået oplyst, at teknisk udvalg her 
i april måned har givet en anlægsbevilling på kr. 4.250.000,- til byggemodning af udstykningen 
”Skovhavegaard” i Stouby. 
Herefter skal der udfærdiges en detailprojektering og opgaven skal udbydes. Kommunen forventer, at 
byggemodningen vil står klar i sensommeren. Det er planen, at de enkelte byggegrunde skal have en 
størrelse af mindst 1000 m2, men der gives også mulighed for et område med tæt/lav bebyggelse ud mod 
krydset Borgergade og Rosenvoldvej. 
Vi har foreslået, at det udpegede regnvandsbassin bliver et lukket bassin ligesom bassinet under 
legepladsen på Mikkels Vej. 
Det er vigtigt, at vi nu får meldt ud, at nye byggegrunde i Stouby er lige om hjørnet. 
  
Kommuneplan 

Forud for vedtagelsen af den nuværende kommuneplan for 2013 – 2017 blev der afholdt tre overordnede 
oplysningsmøder rundt i kommunen med meget få deltagende borgere. Der manglede nærhed i disse 
møder, og det er nu besluttet, alle lokalområder skal have tilknyttet en embedsmand fra medio 2015, og 
lokalsamfundene får så mulighed for at fremkomme med lokale forslag og ønsker til den kommende 
kommuneplan for 2017 – 2021. 
I denne proces skal vi have udarbejdet en ny og tidssvarende handlingsplan for Stouby og Hornum Sogne, 
og som noget af det første skal vi pege på et nyt område til byvækst med nye udstykningsområder. 
I disse kommuneplanhøringer vil vi i videst muligt omfang inddrage vore borgere i processen. 
  
Branding 

Gennem mange år har vi haft vort nuværende slogan ”Stouby – et godt sted at bo”, og bosætningen med 
vores flotte natur er vel også det primære for os, selv om vi også har rigtig mange mindre virksomheder. Vi 
har haft besøg at kommunens brandingkonsulent, og kommunen lægger stor vægt på, at alle landsbyer 
samles under paraplyen ”Hedenstederne – for alle der vil”. 
Vi mener dog, at der skal være plads til forskellighed i stedet for at alle landsbyer skal identificere sig med 
det nye logo, der mest af alt ligner en farveprøve. 
Stouby skal have førertrøjen på, og vi vil gerne finde vort eget brand. Det kan være ”Juelsmindehalvøens 
Perle” eller noget helt andet. Vi har den flotteste kyst og et fyrtårn, så der er mange muligheder. 
Derudover er vi så heldig, at vi har en droneflyer i Stouby, Kresten Justesen på Mikkels Vej, og han har 
lovet, at han vil optage nogle film med dronen hen over året, som så skal sammenklippes til filmen ”Stouby 
og omegn set fra oven”. Vi har fået tilsagn om kr. 5.000,- fra kommunens landdistriktspulje til dette 
projekt. 
  
Brobyggerne 

Kommunen har igangsat et 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. Kommunen udleverer lister over 
tilflytterne, og Lene, Helene og Maria besøger tilflytterne. 
  
Udlændinge 

Stouby har også fået sin del af kvoten af udlændinge, der skal bosættes rundt i kommunen. I øjeblikket har 
vi 5 yngre mænd fra Syrien, hvoraf de fire er bosat i Mølleparken. Straks efter at vi var blevet gjort bekendt 
med, at vi skulle modtage et antal udlændinge, kontaktede vi kommunens integrationsafdeling, og vi fik 
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istandsat et møde i Multihuset, hvor vi fik hilst på vore udenlandske tilflyttere. Mødet forløb rigtig fint, og 
udlændingene fik information om, hvilke muligheder, der er for sport og andet i Stouby. 
Lene blev tilknyttet som kontaktperson til udlændingene, og der har været flere henvendelser fra borgere, 
der har spurgt til, om de kan være behjælpelige med tøj og anden hjælp. Ikke mindst på grund af Lenes 
indsats er integrationen forløbet så flot i Stouby, at kommunen efterfølgende har benyttet os som 
rollemodel for andre lokalsamfund. 
  
En ny tradition 

I forbindelse med tænding af juletræet ved multihuset efterlyste vi foreninger og andre, der ville være med 
til at tænde juletræet. Spejderne bød ind på denne opgave og arrangerede et flot fakkeltog, ligesom de 
opstillede deres store telt ved juletræet og sørgede for gløgg og æbleskiver. 
De har oplyst, at de gerne vil fortsætte med dette i årene fremover, og det synes vi er en rigtig god 
tradition. 
En anden tradition, som vi startede for et par år siden er, at vi giver alle vore konfirmander en langstilket 
rose med en lille hilsen. 
Af vore tilbagevendende arrangementer kan vi nævne vores halfest, der blev afholdt for 27. gang, vores 
Kjørmesfest, Stoubys aktive Pigers fest og sommerfesten. Til næste år har Kjørmesfesten i Stouby 50 år 
jubilæum, og vi har lovet, at vi vil hjælpe oldermanden med at gøre jubilæet særlig festligt. 
Der skal lyde en stor tak til alle der bidrager med stort som småt til vore arrangementer, og der skal også 
lyde en stor tak til vore trofaste sponsorer. 
  
Fremtidige projekter 

Inden for de seneste år, har vi igangsat mange projekter, og vi er opmærksomme på, at der er en grænse 
for, hvor meget vi kan overkomme i lokalsamfundet. Vi har været heldige med at skaffe midler fra diverse 
fonde, og det kan vi fortsætte med, idet der er rigtig mange muligheder. Eller med andre ord, hvis I har en 
god idé og arbejdskraften, så vil vi gerne være behjælpelig med at skaffe midlerne. 
  
Stoubybladet 

Vi er rigtig stolte af vores blad, der læses af rigtig mange, og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til 
vore to redaktører, Helene Fruelund og Bjørn Lorenzen og annonceansvarlig Ingeborg Sejr. Der skal også 
lyde en stor tak til Kjeld Jørgensen og de frivillige, der har foretaget distributionen af bladet i Stouby og 
Hornum Sogne og en stor del af Vrigsted Sogn. 
Vi må dog ikke glemme alle vore annoncører, der sikrer, at bladet løber rundt økonomisk. Tusind tak for 
jeres bidrag og opbakning. 
  
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 en fantastisk stykke arbejde gennem året, og I er hurtige til at byde ind 
på opgaver, der skal løses. 
  
  
Ole Flemming Lyse/formand. 
 


