
Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 29. april 2015 til 19. april 2016 

”Stouby et godt sted at bo” har været lokalrådets slogan gennem mange år, og lokalrådet er da også 
pålagt mange pligter som er medvirkende til at leve op til vort slogan. Lokalrådet skal blandt andet være 
med til at sikre samarbejdet mellem byens foreninger, bakke op om skolen, sikre at der er byggegrunde, 
sikre at der fortsat er børnehave og dagpleje, sikre lokalarkivets eksistens, sikre byens infrastruktur og 
udvikling og driften af den fælles hjemmeside Stouby nu. Det kommer ikke at sig selv, og vi må ofte 
bruge rigtig mange ressourcer på at kæmpe for vore ønsker og fastholde det vi har. Beretningen vil også 
give et retvisende billede af, at vi har mange skibe i søen i øjeblikket. Indimellem må vi også tage vort 
motto i brug ”Vi tager ikke et nej for et nej”. 

Bålhytten ved legepladsen mellem skolen og Multihuset 
Vi er nu kommet så langt, at både byggetilladelsen og finansieringen er på plads, men hytten skal 
opføres inden december 2016 ellers bortfalder tilsagnene om støtte. Vi skal snarest have nedsat en 
arbejdsgruppe, således at byggeriet kan komme i gang. 

Stouby Aktivitetspark 
For snart flere år siden meddelte Landbrug og Fødevare, at vi ikke fik udbetalt vort LAG-tilskud på 
360.000, idet man havde konstateret, at nogle af regningerne i projektet var udfaktureret til Stouby 
Skole i stedet for Lokalrådet, der stod som projektholder. Vi klagede gennem flere instanser, og 
anmodede om et personligt møde med Landdistriktsministeren. Imidlertid blev der udskrevet valg, og 
efterfølgende overgik sagsområdet vedrørende landdistriktsmidler til Vækst- og Erhvervsministeriet. 
Ministeriet ønskede ikke at omgøre afgørelsen, men oplyste, at der havde været uklare regler og uklare 
sagsgange for området, og at det ville blive ændret fremadrettet.  Da ministeriet ikke ønskede at 
genoptage vores sag, besluttede vi at klage til Folketingets Ombudsmand, og sagen på omkring 60 sider 
blev indsendt i januar måned. Vi har endnu ikke modtaget et svar. 

Den fælles frugthave 
For godt 2 år siden plantede vi ca. 100 frugttræer i Stouby og Hornum. Træerne klarer sig fint og vi håber 
på, at vi allerede i år kan høste de første frugter. Vi modtog 30.000 fra Friluftsrådet til drift af 
frugthaven, og vi har købt det nødvendige grej til at passe haven. Det er blandt andet en frugtpresser, 
en buskrydder, og en plæneklipper. 

Kajakfællesskabet 
Det er dejligt at se, at kajakfællesskabet ved Rosenvold Havn nu er i sikre hænder under Stouby 
Gymnastik og Idrætsforenings vinger, og at fællesskabet vokser og har behov for udvidelse at 
kajakhuset.  

Dejligt at følge, at et lille stykke gult papir med ordet ”kajak” på en tavle til et visionsmøde for snart 
mange år siden voksede sig stort og blev til et kajakfællesskab ved Rosenvold Havn med over 100 
medlemmer. 

Mølleparken 
Sidste år kunne vi oplyse, at kommunen havde truet med at fjerne halvdelen af vore 20 ældreboliger, 
idet flere af boligerne stod tomme. I den forbindelse tilbød vi kommunen, at vi var villige til at overtage 
boligerne til restgælden, som er 1 million kroner for samtlige boliger. Herefter ville vi oprette et nyt 
boligselskab. I første omgang opfordrede vi kommunen, herunder boligselskabet, om at give mulighed 
for at andre end ældre fik mulighed for at leje sig ind i en tom bolig.  Det accepterede kommunen, og et 
par af boligerne huser i øjeblikket blandt andet flygtninge. 

For nylig har boligselskabet investeret ca. 1 million i nye døre og vinduer i alle ældreboligerne, så vi 
tager det som et signal om, at ældreboligerne bliver stående. 



Faldefærdige bygninger 
Borgergade 13 har gennem mange år været en torn i øjet på mange af vore borgere, idet det 
faldefærdige bindingsværkshus skæmmer byen. Kommunen ønsker ikke at kræve huset fjernet, selv om 
vi dog mener, at der er lovhjemmet til at fjerne det. Vi  har et par gange haft kontakt til ejeren at huset, 
der er et ejendomsfirma i Vejle. Ejeren virker venlig og imødekommende, men indtil videre er der ikke 
sket noget. 

Derimod er det gået noget bedre med hensyn til ejendommen, Mejerivej 1 i Gammelby, som kommunen 
på vores opfordring har overtaget. Vi har en forventning om, at byggegrunden kan blive overdraget til 
lokalbefolkningen i Gammelby som et rekreativt område, når husene er fjernet.  

Vi har også forespurgt kommunen vedrørende Fakkegrav Badehotel, der har henligget som en ruin efter 
en brand for snart mange år siden. En genopførelse har været meget kompliceret, idet bygningerne 
ligger i kystnærhedszonen, der administreres meget restriktivt. Imidlertid ser det nu ud til, at der i 
stedet for et Badehotel kan opføres 10 luksusboliger på skrænten nord for hotellets nuværende 
bygninger. Det betyder også, at den gamle pakhusbygning fra 1851 skal nedrives.  

I Vejle Amts seneste Regionsplan fra 2005 er det anført, at der kan opføres op til 50 ferieboliger i 
tilknytning til Fakkegrav Badehotel, og det kan have stor betydning for områdets fremtidige udvikling.  

Træskohage Fyr 
Sidste år oplyste vi, at vi var i forhandlinger om at overtage Træskohage Fyr fra Naturstyrelsen, idet 
styrelsen havde opgivet at vedligeholde fyret. Vi forhandlede længe med embedsmænd i ministeriet i 
København, men der kom først skred i sagen, da vi tog kontakt til daværende Miljøminister Kirsten 
Brosbøl. Hun anmodede sine embedsmænd om at gå i dialog med os, og vi har nu fået tilsendt et udkast 
til en lejeaftale for fyret. Naturstyrelsen har fået et ingeniørfirma til at beregne forventede udgifter til at 
istandsætte fyret, og det beløber sig til ca. kr. 700.000,-. Vi har ansøgt Hedensted Kommunes 
landdistriktspulje og har fået tilsagn om halvdelen af beløbet i støtte. Vi mangler således de sidste kr. 
350.000,- og i første omgang ansøgte i Maersk Fonden, men fik for et par dage siden et afslag. 
Efterfølgende har vi ansøgt Real Dania via en pulje benævnt ”Undervaerker”. Derudover skal vi have 
indsendt en ansøgning til Veluxfonden. 
Vi håber på, at vi kan få finansieringen på plads snarest, således at vi kan komme i gang med 
restaureringen hen over sommeren. 

Kyststien 
Sideløbende med restaureringen af fyret trænger stien ud til fyret også til en istandsættelse. Stien er 
blød og sumpet, og man kan sjældent komme tørskoet ud til fyret. Vi har været i dialog med 
Naturstyrelsen, og der er meget restriktive regler for, hvordan en sådan kystnær sti må istandsættes. 
Det er dog deres opfattelse, at stien må forhøjes lidt med stabilgrus. 

Vi har for nylig ansøgt Friluftsrådet om kr. 20.000,- til indkøb af grus m.v. 

Langs stien har der tidligere ligget en bolig for fyrpasseren og en bolig for nattevægteren på 
Nervesanatoriet (Vejlefjord Centret), og i samarbejde med Naturstyrelsen og Stouby Lokalarkiv vil vi 
markere disse byggetomter. Der er allerede på land markeret, hvor et allieret bombefly blev skudt ned 
over fjorden i 1942. Vi har opfordret kommunen til at udpege området til et kulturmiljø. 

Byggegrunde 
Sidste år kunne vi oplyse, at Teknisk Udvalg netop havde bevilget godt kr. 4 millioner til byggemodning 
af udstykningen ”Skovhavegaard” ved Rosenvoldvej, og at kommunen forventede, at udstykningen ville 
stå klar til salg i sensommeren 2015. 



Denne udmelding var vi rigtig tilfredse med, idet vi akut mangler nye byggegrunde i Stouby. Sådan kom 
det dog ikke til at gå, for i skrivende stund søger kommunen stadig efter en mulig placering til et 
forsinkelsesbassin til overfladevand, og udstykningen bliver nok et år forsinket. 

I den forbindelse har vi opfordret kommunen til at finde en langsigtet løsning og ikke kun løse 
vandproblemet i den aktuelle udstykning. Vi har blandt andet peget på muligheden for at udlægge 
storparceller nord for Aksel Nielsens Vej. 

Det er meget uheldigt for byens udvikling, at vi i igen og igen løber tør for byggegrunde, og derfor har vi 
som et forslag til den kommende kommuneplan anført, at ”kommunen skal sikre, at der til stadighed 
skal være attraktive byggegrunde i alle lokalcentre”.  

Kommunen ønsker udvikling i alle lokalområder, men uden attraktive byggegrunde, lyder denne 
ambition lidt hult.  

Kommuneplanen i høring 
I forbindelse med den seneste generalforsamling kunne vi oplyse, at udvalget for fritid og læring havde 
besluttet, at alle lokalråd skulle have udpeget en ”områdekontaktperson”, der skulle bistå lokalrådene 
med bemærkninger til den kommende kommuneplan. Vi syntes, at det var et rigtig godt initiativ, og 
anmodede straks om at få denne person udpeget til os. Der skete imidlertid ikke noget, og i november 
besluttede udvalget, at kun 3 lokalområder skulle have tildelt en områdekontaktperson som et forsøg. 
Næsten et halv år gik tabt. Vi havde ambitioner om at afholde et borgermøde, hvor borgerne skulle have 
mulighed for at komme med ønsker til kommuneplanen. Sidst i november oplyste borgmesteren, at alle 
forslag til kommuneplanen skulle indsendes senest den 26. januar. Med denne korte tidshorisont hen 
over Jul og Nytår gav det os ikke mulighed for at afholde borgermødet, og vi udfærdigede selv et forslag. 
Dette forslag kan læses under Stouby nu – ”Seneste nyt”.  

Helhedsplan for Stouby 
Vi har gennem længere tid ønsket os en opdateret helhedsplan for Stouby, hvor borgerne skal høres, og 
Hedensted Kommune har valgt at 10 landsbyer kan komme på tale i år. Som den første landsby har vi 
meddelt, at vi er klar til at gå i gang hen over efteråret. Hver landsby modtager kr. 15.000, -, der skal 
benyttes i forbindelse med borgerinddragelsen.   

Trafiksikkerhed 
Vi har gennem længere tid arbejdet på at få etableret en cykelsti langs Bråskovvej fra Stouby til Bråskov, 
men kommunen har ikke prioriteret cykelstien så højt, at der er afsat midler til udførelsen. Vi har et 
ønske om, at det bliver en rigtig cykelsti, hvor cykelstien er skilt fra kørebanen med en rabat, og ikke en 
udvidelse af kørebanens bredde. Vi har gennem nogle år haft nedsat en cykelstigruppe med Linda 
Peitersen i spidsen, og de arbejder fortsat ihærdigt på at få projektet gennemført. I 2015 havde 
politikerne ikke udpeget cykelstiprojekter i Hedensted Kommune. 

Lokalarkivet har gennem snart flere år ønsket sig at kunne køre ind til lokalarkivet ved Stouby skole i 
dagtimerne uden at overtræde færdselsreglerne. Passagen er forbeholdt busser, og busserne holder 
helst ved siden af hinanden for at lukke for passage. Med hjælp fra fritidskonsulenten er der nu kommet 
en ordning i stand, således at busserne skal holde bag hinanden i afmærkede båse, og samtidig gives der 
tilladelse til indkørsel til lokalarkivet.  

Brobyggerne 
Når vi får nye tilflyttere til Stouby Sogn får vore brobyggere, Helene og Maria besked fra kommunen, og 
de tager ud og byder tilflytterne velkommen med medbragt information. Det fungerer rigtig fint hos os, 
men der er kun få landsbyer i kommunen, der er med i ordningen. Hele 24 tilflyttere var med til 



halfesten, og det er meget sandsynligt, at det er brobyggereffekten, der har gjort sig gældende. Der er 
typisk 40 – 50 personer, der til- og fraflytter Stouby Sogn inden for et år.  

Udlændinge 
Sidste år oplyste vi, at vi havde haft et møde med kommunens integrationsafdeling, i forbindelse med, 
at vi modtog de første udlændinge i Stouby. Lene Jorsal fra bestyrelsen gik aktivt ind i arbejdet med at 
integrere udlændingene i vort lokalsamfund, og vi fik stor ros fra kommunen og blev brugt som 
rollemodel. Gennem året har der været til og fraflytninger af udlændinge i Stouby, men i øjeblikket er vi 
bekendt med, at vi har tre udenlandske familier boende i vort lokalsamfund. De er godt på vej til at blive 
integrerede, og de har børn i både i Naturbørnehaven og Stouby Skole. Der har været stor lokal 
interesse for at hjælpe med donationer af møbler, tøj m.v. til vore nye borgere, og det er rigtig flot.      

”Det grønne sogn, hvor vi selv rydder op” 
Sidste år havde vi modtaget vore to grønne affaldscykler med støtte fra Miljøministeriets grønne Pulje, 
og hen over marts og april indsamlede vi affald fra alle vejgrøfterne i Hornum og Stouby Sogne. Det blev 
til ca. 60 km kommuneveje, og der blev blandt andet indsamlet 700 øldåser, bunker af plastik, pap, 
flasker m.v. Også i år er der mulighed for at køre en tur på affaldscyklerne, der står aflåst i skuret hos 
Min Købmand. Man kan låne en nøgle hos købmanden og køre en affaldstur. Det opsamlede affald 
stilles i skuret, så bortskaffer vi det.  

Kjørmesegen 
Vi nævnte sidste år, at kjørmesfesten i Stouby havde 50 års jubilæum i 2016, og at dette skulle markeres 
på en særlig måde. I den forbindelse blev der plantet en ”Kjørmeseg” på plænen ved ældreboligerne 
den 7. november for at markere jubilæet. Efterfølgende var der kaffe og en lille en til halsen til de 
fremmødte i fælleslokalet i Mølleparken. 

Ligesom ved flere andre seværdigheder i sognet er der også ved ”Kjørmesegen” opsat en QR-kode så 
man læse om Kjørmesgilderne i Stouby via sin mobiltelefon. 

Til kjørmesfesten deltog der 70 mænd, og indlægsholderen var en gammel ”Stoubydreng”, 
koncerndirektør Mads Ryder. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor også Stoubys fremtid kom til debat. 
Tak til Oldermand Poul Skytt for tilrettelæggelsen.  

Stouby Lokalarkiv 
Som det fremgår af vores formålsparagraf skal vi blandt andet skal være med til at sikre lokalarkivets 
eksistens, og herunder er det vigtigt, at arkivet har tidssvarende udstyr til rådighed i forbindelse med 
arkiveringen. Gennem flere år er udstyret ikke blevet udskiftet, og vi fik en anmodning om økonomisk 
støtte. Vi tog kontakt til Sydbanks Fond, og i forbindelse med arkivets ”nytårskur” mødte en 
medarbejder fra Sydbank og overrakte en check på kr. 12.000,-. 

Tak til Sydbank for den flotte donation! 

Jeg vil gerne takke de frivillige i lokalarkivet for jeres store indsats med registerringer i arkivet, og vi går 
aldrig forgæves, hvis vi har brug for hjælp til aktuelle opgaver. 

Arkivet har fået nye vedtægter, og undertegnede er blevet udpeget som lokalrådets repræsentant. 

Stoubyprisen 
I forbindelse med årets halfest, der var nr. 28 i rækken af halfester, blev Stoubyprisen traditionen 
overrakt. Igen i år blev prisen delt i to, idet der var flere gode forslag til kandidater. Priserne gik til 
”halmutter” Anette Christoffersen – med begrundelse – ”Du er multihusets stjerne. Du sørger for, at 
atmosfæren er hyggelig, og at Stoubyborgerne har to hjem. Tak for det”.  



Den anden pris gik til Lene og Jørgen Fisker – med begrundelse – ”I er på utallige fronter et aktiv for 
sammenholdet i Stouby, lige fra rå arbejdskraft til de bløde værdier. Det skal I have tak for”. 

Halfesten trak over 300 deltagere, og blev i år afholdt som Stoubyhallens 40 års jubilæum i samarbejde 
med Multihusbestyrelsen. 

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 alle vore trofaste sponsorer! 

Alle vore tilflyttere blev kaldt op til scenen og fik traditionen tro overrakt et gammelt kort over Stouby 
Sogn. 

  
Årets Landsby 2016 
Landdistrikternes Fællesråd har opfordret landsbyerne til at kandidere til Årets Landsby 2016. I år er 
temaet ”Frivillige ildsjæles betydning for fællesskab og lokaludvikling”, og det skal være landsbyer under 
2000 indbyggere med et lokalråd. 

Vi synes, at vi har rigtig mange initiativer, der er gennemført af vore ildsjæle, og der er mange på 
bedding. Vi håber på, at vi får tid til at indsende en ansøgning. 

Jeg behøver blot at nævne multihuset, kajakfællesskabet, fælles frugthave, lokal affaldsindsamling, årlig 
halfest gennem 28 år, byfest og meget mere, og så har vi kunnet bevare vores skole og købmand. 

Århus som EU-kulturhovedstad i 2017 
Under denne betegnelse er en del landsbyer i Region Midt udvalgt til at sætte fokus på bæredygtighed 
og fællesskab. Stouby er udpeget til at være i front med lokal affaldsindsamling, fælles frugthave og 
fokus på madspild.  

Efter moden overvejelse har vi valgt at gå med i projektet. Hver landsby modtager kr. 35.000,-  

Til lykke til konfirmanderne! 
Den 1. maj er der konfirmation i Stouby Kirke og ikke mindre en 24 unge skal konfirmeres. Igen i år vil vi 
give alle vore konfirmander en langstilket rose og en lille hilsen.  

Juletræet 
Efter at vi havde hentet det 7 meter høje juletræ i statsskoven og stillet det på plads ved multihuset blev 
lysene traditionen tændt den 1. søndag i advent. Spejderne stod herefter for det praktiske og havde 
arrangeret et fakkeltog fra ”min købmand” til Multihuset og sognepræst Poul Erik holdt en 
”gudstjeneste” i teltet. Det blev et rigtigt fint arrangement, hvor rigtig mange var mødte op. 

Stoubybladet 
Vi har et rigtigt flot Stoubyblad, som vi kan være stolte af. Der skal lyde en stor tak til vore to redaktører 
Helene Fruelund og Bjørn Lorenzen for den flotte opsætning og tak til Snullik for trykningen i rigtig god 
kvalitet. 

Der skal også lyde en tak til Mette Lyse, der har været ansvarlig for salg af annoncer, og så må vi ikke 
glemme de frivillige, der bringer bladene ud til samtlige husstande i Hornum, Stouby og Vrigsted Sogne. 
Tak for det. 

Vi skal også huske alle vore annoncører, der sikrer, at bladet løber rundt økonomisk. Tusind tak for jeres 
bidrag og opbakning. 



 

Hjemmeside og sociale medier 
Igen vil vi fremhæve vores hjemmeside www.stouby.nu, hvor information om Stoubys nyheder og 
begivenheder bliver lagt op. Her ligger også lokalrådets mødereferater og oplysninger om vores arbejde. 
Siden bliver indenfor de nærmeste måneder lagt over på en ny og mere brugervenlig platform - det 
glæder vi os til.  
Vi bruger gerne sociale medier, f.eks. Facebook-gruppen Stouby, hvor der er pt. er over 800 
medlemmer, til bl.a. at annoncere om aktiviteter og begivenheder i Stouby og omegn. 

Fremtidsplaner 
Udover opførelse af bålhytten, restaurering af Træskohage Fyr, udarbejdelse af en helhedsplan skal vi 
også have klippet filmen ”Stouby set fra oven” ud fra de dronefilmoptagelser som Kresten Justensen har 
optaget hen over året. Desuden har vi også projektet ”Vi fisker i Vejle Fjord”, hvor vi har fået lovning på 
kr. 18.000,- fra Friluftsrådet til indkøb af fiskestænger og grej. Fiskestængerne skal opbevares i toppen af 
Træskohage Fyr, og skal lånes ud til lokale, turister, hotelgæster m.fl. 

Kommunen har desuden oplyst, at elever fra Journalisthøjskolen er klar til at komme ud til landsbyerne i 
kommunen i uge 37, hvor eleverne vil sætte fokus på landsbyernes kvaliteter.  

  

Til slut vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere, vore trofaste ildsjæle, og ikke mindst bestyrelsen 
for et godt samarbejde.  

  

Ole Flemming Lyse/formand.   

 

http://www.stouby.nu/

