
 

Bestyrelsesmødereferat  Dato 
19/9-18 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 19/9-18 

Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Helene 

 
Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

Helene Fruelund, sekretær Lokalråd helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 

Kim Boe Lokalråd post@kimboe.dk  61 26 28 61 

Kristian Bandholm Lokalråd kbandholm@outlook.com  22 32 24 42 

Linda Jill Peitersen, næstformand Lokalråd lip@teknologisk.dk 72 20 23 31 

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

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

Rasmus Hedelund, kasserer Suppleant r_hedelund@hotmail.dk 30 22 73 87 

Thomas Kaehne Ghiladi Suppleant tkg@gdlaw.dk   

Fraværende 

Anders Udbye Skolebestyrelse andersudbye@gmail.com 40 82 02 55 

Mogens Dam Lokalarkivet mogens@blume-dam.dk   

 

”Flittige hænder”: Stoubys Aktive Piger og Per Klarup, tlf. 30 54 98 44 
 
Bemærkninger til forrige referat: Den nye tekst i referaterne står i kursiv. 
 

 

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. 

 
 

   

02 Forslag til nye punkter på dagsordenen 

Pendler-arbejdsplads: Pendlerarbejdspladsen er klar. Vi afventer evaluering.  
Ole er blevet kontaktet af en journalist fra Norddjurs kommune, der er interesseret i 
processen. Vi har fået god omtale forskellige steder fra om pendlerarbejdspladsen.  
Bredbånd i landdistrikter:  
Vi har modtaget tilsagn om 6,5, millioner. Vi skal have kontaktet de 124 (ud af 125) 

husstande. Der afholdes orienteringsmøde i Multihuset i foråret.  
Projektet skulle gerne være færdigt til efteråret.  
Bredbånd: Der er gravet rundt omkring - vi håber de er færdige omkring nytår. 
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  Side 2 

Badebro ved Rosenvold: Ole undersøger, om vi kan købe en for penge fra Velux-
fonden. 
Ole har fundet ud af, at vi kan købe en badebro for 2500 kroner pr. meter inklusiv alt (en 

modulbro)– det største problem er Rosenvold, som ikke nødvendigvis er med på ideen.  
Arbejdsgruppen: Campingpladsen, Lokalrådet og Rosenvold gods afventer møde for at 
kunne sætte dette i gang.  
Greven har givet tilsagn om at vi kan bygge badebro ud for Campingpladsen. Vi skal have 
fundet den rigtige badebro, og have søgt kommunen, så den kan stå klar til sommer. 
Kommunen har fået ansøgningen, og mener ikke der er nogle problemer i det. Broen 

koster 250.000 inkl. moms – Ole har søgt kommunen om 125.000,- og vil også søge 
Lokale- og Anlægsfonden samt evt. INSERO. 
Ole har søgt om mobil sauna til vinterbaderne ved Rosenvold.  
Ole har søgt friluftsrådet om 50.000 kroner og Veluxfonden om 60.000.  
Der er nu bestilt en badebro, som er sat i produktion. Den forventes færdig omkring maj. 
Ingolf henter broer, og den vil blive opsat i samarbejde med Resenvold camping.  
Badebroen er færdig. 

Badebroen ved Rosenvold: Stor succes. 

 
Besigtigelse af Stouby med kommunen: I april vil Ole og Linda gå en tur rundt i 
Stouby med en fra Mads Kehlet Munch fra kommunen, og have en besigtigelse: belæging, 
branddam, træer og skiltning. samt evt. bænke placeret rundt omkring i byen.  
Ole er ved at få lavet en aftale med Mads.  
Træerne er blevet rykket op. Der kommer rød asfalt på de hævede områder til foråret.  

Branddam: Hvad kan vi gøre ved den? 
Ole vil holde kommunen op på, at vi skal have den røde asfalt, og at vores skiltning skal 
være bedre. 
Den nye røde asfalt er mere holdbar, og arbejdet med at lægge den på er afsluttet.   
Veje - besigtigelsestur: Vi har stadig tilbud om 5-6 store træer, som vi må få plantet, hvis 
vi kan finde egnede steder. Vi mangler nogle hajtænder. 

Skiltning til bl.a. Træskohage fyr - kommunen har nedsat en skiltegruppe, som kigger på 
den hen over efteråret. Der er stadig plads til flere medlemmer i gruppen.  

Vi har stadig 5-6 træer. Forsalg om, at plante dem syd for Multihuset over mod 

Humleparken. 

Bålhytte ved skolen: Hytten bliver afdækket i de åbne sider med presenning.  

Vi vil gerne overdrage bålhytten til skolen, og dermed overtager skolen også 
forsikringsansvaret.  
Anders undersøger, hvordan/hvornår der kommer afskærmning. 
Bålhytten ved skolen: Vi afventer besked fra skolen om, hvordan de vil have den 
afskærmet. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anders 

      

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde: 2. februar i Multihuset. Peter Skov leverer mad. 
Det gik fint – god stemning.  
 
Aktive Pigers aften i januar/februar 
 
Halfesten 2018 – 30 års jubilæum: 

Halfestudvalget (Annemette Bech-Jørgensen, Ole, Fisker, Erik Laursen – der må gerne 
komme flere). Peter Skov leverer mad.  
Der er kommet opslag om halfesten.  
Lokalrådet vil gerne støtte op om halfesten, men vi har brug for, at der kommer flere 
med. Bl.a. for at prøve evt. nye ideer af.  

Arrangementer: Halfest - vi støtter op om det. Thomas træder ind i halfest-udvalget. 

Der var et lille overskud, men ikke meget. Spørgsmålet er også, om vi skal have en 
halfest, der løber rundt, eller en halfest, der giver overskud …? 
 
Vi støtter op om halfesten – Ole indkalder til første møde i halfestudvalget. 
 

Generalforsamling 2018: Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.  

Vi annoncerer i Stoubybladet, på hjemmesiden og på Facebook.  
På valg er: Helene, Anders og Ole. 
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Anders bliver fremover kun skolens repræsentant, så vi dermed får en ledig plads. Ole 
laver indlæg til Stoubybladet om generalforsamlingen. 
Helene lægger indlæg på hjemmesiden og Facebook. 

Ole har aftalt med Hans Jørn Sørensen, at han er ordstyrer.  
 
Repræsentantskabsmøde i Multihuset den 24. april kl. 19.  
 
Sommerfesten 
God sommerfest, mange mennesker. Vi ved ikke hvor meget der er kommet ind.  

 
Der har været ca. samme indtægt som ved de andre sommerfester. Fin succes. 
 

  

   

06 

06.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 

 

Fremtidige projekter 
 
Gentænk landsbyen/Frugthaven kører jo et år mere frem til 2017. Vi har jo de 
35.000,- men de kan vi evt. bruge på frugthaven. 

 
Aarhus Kulturhovedstad 2017: Lis og Ole havde en stand på Landsbymødet den 10. 
september: Gentænk landsbyen. Men der var ikke mange deltagere. Vi har dog stadig 
35.000,- 
Vi har købt udstyr til frugthaven for de 35.000,- 
Ole skal have hentet frugtpresser og rasper. Vi har 30 træer endnu (de står hos Niels 

Sørensen), som vi kan bruge af.  
 
Vi har købt en rasper, der kan tage 40 liter ad gangen. Den kan vi låne ud, hvis nogle er 
interesserede. Vi vil gerne lave en moste-dag lørdag den 22. september ved bålhytten kl. 
10. Medbring selv spande. Helene laver opslag til Facebook. 
 
 

Stouby-Vejlefjordområdet er udnævnt som turistområde:  

Vi har fået tilsagn om 150.000 plus moms til forsøgsprojekt.  
Hedensted kommune udarbejder et kort med lokale attraktioner, hvor stiger mm vil være 
optegnet. I kanten af kortet vil der være logoer for de lokale seværdigheder.   
Kommunen er meget aktiv som turistområde. Så det har foreløbig ikke været nødvendigt 
for Lokalrådet at være så aktiv. 
Helene taler med Birgitte, om hun kunne være interesseret i at lave en reklamefilm for 

Stouby. 
Vi har fået lavet dronefilmen og turistkort. Vi overvejer at lave en lille lokal begivenhed via 
Facebook, hvor vi viser filmen og folderen i Multihuset. 
Brochuren er delt godt ud, og vi får meldinger om, at der er flere besøgende ved f.eks. 
Belle Art Gallery.  
 

Vi har stadig 70-80.000,- som vi kan bruge. 
 

Ansvarlig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03 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. 

Helene og Maria aftaler, om vi fortsætter med projektet. 
Vi sætter projektet på pause.  
  

 

 

  

 

06.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 

 

Førstehjælpskursus: Vi har fået tilsagn om 10.000,- fra Tryg-fonden. Kim undersøger 
muligheden for hvordan vi kan bruge dem. 

Vi skal have efterlyst nogle interesserede deltagere. Kim søger Tryng-fonden om endnu en 
hjertestarter, som så kan hænge ved købmanden.  
Vi finder en dato for kurset og offentliggør det ved generalforsamlingen. 
 
Vi kan afholde et kursus for ca. 12 personer. Vi forsøger at finde nogen via 

Facebookgruppen i Stouby. Kim laver opslag til Facebook. 
 

Evt. i november. Helene sender Kim kontaktoplysninger på formanden for GIF, og Kim 
inviterer GIF-instruktører (herunder dem fra Motion) samt personalet i cafeen 
 
Nyt logo: Efter jul tager vi spørgsmålet om nyt logo og nyt layout til Stoubybladet op 
igen. 
Tjek selv hjemmesiden www.logotournament.com  
Helene tager de gamle forslag med til lokalrådsmødet i februar, og så får vi fulgt op på 

konkurrencen fra 2013.  Udsat til næste år. 

 

 

 

 

Kim 

 

Helene 

 

http://www.logotournament.com/
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07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Vores økonomi ser godt ud. 
Ole skriver et opslag med opfordring til at betale kontingent til Lokalrådet.  

Rasmus undersøger, om vi kan oprette MobilePay til indbetaling af kontingent. 
Oprettelse af MobilePay er i gang, bare lidt omstændigt, men skulle være klar til næste 
nummer. Endvidere snakket om at dele det på Facebook når vi har fået oprettet 
nummeret. 
 
Gennemgang. Vores økonomi ser fin ud.  
 

Ole 

Rasmus 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er den 28. september 2018. 

Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com 
 
Helene sørger for at lave Facebookprofil for Lokalrådet, så vi er flere der kan lave opslag 
med Lokalrådet som afsender. 
Helene undersøger, hvad ”min landsby-app” kan bruges til. 
 

Helene 

 

Helene 

 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

 Fakkegrav Badehotel: Det blev nævnt, at Fakkegrav Badehotel også er i meget dårlig 
stand.  
Ejeren har søgt om at bygge ferielejligheder oppe på skrænten, men det er uvist om han 
har fået tilladelse.  
Fakkegrav har fået tilladelse til at bygge 10-12 boliger på skrænten. Pakhuset skal 

brækkes ned.  
Kystdirektoratet og kommunen har godkendt et projekt med 9 helårsboliger. 

Danmarks Naturfredningsforening har indklaget projektet for Naturklagenævnet.  
Ole har ringet til Naturklagenævnet. Vi håber på, at afgørelsen bliver truffet hurtigt.  
Naturfredningsforening har fået medhold i deres klage, så fremtiden for badehotellet er 
fortsat usikker.  
Naturfredningsforeningen vil gerne have møde med Lokalrådet. Vi afventer en mødedato. 
 

Mødet bliver afholdt den 4. oktober i Multihuset med repræsentanter for Lokalrådet. 
 
Byggegrundene:  
Skovehavegaard-udstykningen er i gang: Vi har fået at vide at de vil starte udstykningen 
indenfor 14 dage: Kommunen siger, at grundene skal koste mellem 370.000 og 
1.200.000,-  

Der er solgt et areal til 8 huse til firmaet MH Handel APS Vejle. 

Byggegrundene er blevet nedsat, så nu håber vi der sker noget.  
 
Byggeriet er i fuld gang. 
  
Fyrtårnet:  
Ole undersøger muligheden for at lokalrådet kan leje det – da vi ellers frygter fyret 
forfalder.  

Ole orienterede om dialog med Miljøministeren, der har omgjort Naturstyrelsens planer 
om, at fyret egentlig skal skrottes.  
Ole har fået en mail – Naturstyrelsen sikrer foreløbig rækværket, så der er adgang til det 
til sommer. De arbejder på, at der kommer en løsning, hvor vi kan leje fyrtårnet.  
Linda og Ole har haft møde med Naturstyrelsen lokalt, som gerne vil bevare fyrtårnet. Vi 
kan få en lejeaftale i stand. Når industriferien starter, skal fyrtårnet være klar til at man 

kan gå op i det.  
Ole har søgt en Velux-fonden om ti par waders og ti fiskestænger til fyret. Velux-fonden 
har givet os 18.000,- til fiskestængerne.  
Ole har modtaget udkast til lejekontrakt fra Naturstyrelsen.  
Ansvarsforsikring, Ole er i gang med at undersøge priser, og om kommunen vil være med 
til at forsikre, men det er de ikke umiddelbart interesserede i.  
Ole rundsender lejekontrakten til gennemlæsning og kommentering. 

Vi har halvdelen af beløbet på plads – vi har fået en lejeaftale, men vi vil gerne vente til vi 
har alle pengene. Så er det også nemmere at lave en lejeaftale.  
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Der står i lejeaftalen, at vi skal tegne en ansvarsforsikring – Ole har talt med TopDanmark 
om dette.  
Ole har søgt RealDania om resten af pengene, men vi afventer. 

 
Ole har søgt Maersk-fonden og Velux-fonden – vi har fået afslag fra Maersk.  
Vejlefjord-fonden vil gerne give 10.000,- i alt i tilskud, og de har en afdeling, der gerne vil 
hjælpe med at bygge: de har også stor interesse i at bevare fyret.  
Ole har søgt Friluftsrådet om 20.000,- i tilskud til ”liggende broer” på stien ud til fyrtårnet. 
 

Underværker: Vi har fået flest likes ud af de 25 projekter (ca. 800 – projektet med næst-
flest likes har omkring 600), vi får besked til august. 
 
Stien til fyrtårnet trænger også til en kærlig hånd: Naturstyrelsen vil gøre stien i stand, 
når fyrtårnet er restaureret.  
 
Ikke noget nyt, men Linda ringer til sagsbehandleren.  

Lys i fyrtårnet: Rubjergknude fyr har et slags prisme, der blinker, når vinden blæser i 

prismet. Kunne vi lave noget tilsvarende ved vores fyr? Ole vil undersøge om vi kan søge 
tilskud til noget lignende hos os.  
Vi skal også have undersøgt, om man må sætte lys op (kun i dagtimerne).  
 
Der er nedsat et arbejdsgruppe bestående af Gert Hougaard fra Naturstyrelsen, Preben 
Hansen fra Vejlefjordcentret, Mogens Dam fra Lokalarkivet samt Ole Lyse og Linda 

Peitersen. Det ser ud som om det nok skal lykkes at få arbejdet i gang.  
 
Fagentreprise eller hovedentreprise? Det første er nok billigst, men det sidste nemmest. Vi 
forsøger at indhente 2-3 tilbud på hovedentreprise. Helst både nogle lokale og nogle 
udenbys. Ole laver en entreprenørliste.  
Der er ved at blive lavet afgræsningsområde på området ved fyrtårnet.  

Vi har 750.000 til renoveringen. Indhegningen står Naturstyrelsen for. Arealet er godt og 
grundigt gennemrodet, så det ser lidt skidt ud for de stakkels kreaturer, der skal gå på 

arealet. 
Linda har kontaktet Hedensted kommune om byggetilladelse, eller blot en anmeldelse, 
men vi har ikke hørt noget fra dem.  
Fyrtårnet er indviet – vi afventer maling i foråret.  
Vi afventer at få oprettet et Fyrtårnslaug. 

For at få adgang til Fyrtårnslauget skal man være betalende medlem af Lokalrådet.  
Vi arbejder på at få lavet et fyrmesterlaug. 
Fyrtårnet er blevet malet, og er nu færdigt. 
Der har været lidt hærværk, som fyrmesterlauget dog har taget sig af. Ole har fået 
opringning af folk, der gerne vil have rundvisning.  
 
Fyrtårnet er godt besøgt. Ole har været derude med en bus med tilflyttere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Eventuelt: 

 
Fjordsejlads: Vi overvejer at finde ud af, om der kan være fjordsejlads til/fra Hotel 
Vejlefjord.  
 
Vi har fået en del omtale af denne idé.  

 
Traktortransportvogn: Ole har fået opringning fra Friluftsrådet, som havde en del 
spørgsmål.  
Vognen er fuldt finansieret nu. Ole vil indregistrere en traktor, så vi kan bruge den til 
vognen.  

Ansvarlig: 

 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01  

 

 

11.02 Kommuneplanen: Til foråret vil der komme en embedsmand fra kommunen ud til hvert 
lokalråd, for at få en dialog med de enkelte små steder, i stedet for kun tre store møder i 
hele kommunen. Det vil vi høre nærmere om.  
Dette er efterfølgende blevet ændret, så det højst sandsynligt bliver som det hidtil har 
været. 
Til efteråret får vi tilknyttet en embedsmand, som skal hjælpe os. Det drejer sig også om 

byggegrunde. 
Vi har indsendt bemærkninger og ønsker til den kommende kommuneplan.  
Kommuneplanen er i høring.  
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Vi har sendt bemærkninger ind inden høringsperioden. Der er kommet tilbagemelding, 
hvor der er taget højde for vores bemærkninger, bl.a. at der altid skal være ledige, 
attraktive byggegrunde. 

Der er taget højde for vores bemærkninger i den reviderede kommuneplan.  
 

11.06 
 
 

 
11.07 
 
 
11.08 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11.09 

Den røde lade 
Ole har skrevet brev til skovrideren med opfordring til at bevare og istandsætte den røde 
lade – evt. som projekt. 

 
 
 
Toilet Rosenvold 
Toiletterne ved rosenvold er i dårlig stand, derfor forsøges der med at søge midler til at få 

dem renoveret. Ole arbejder på at have en ansøgning klar til når kommune åbner for nye 
ansøgning. Ligeledes er Ole i dialog med dem der har deres gang ved Rosenvold.  
Der har været møde i dag med både kajakfolket, Anelene og Campingpladsen. Der kan 

ikke bygges en ny bygning. Kajakfolkene har netop bygget nyt klubhus, og foreslår, at de 
selv bygger badeværelse med brusebad, der er åbent hele året.  
Kajakfolkene planlægger selv.  

Vi kan ikke få det betalt af kommunen. Kajakfolkene bygger selv, så det bliver som de 
ønsker det.  

Toiletbygningen: Kommunen støtter med et fast beløb til toiletbygningen, og lokalrådet 

hjælper med at søge midler hjem fra div. fonde. 

Nyt punkt: Nordeafondens 50 millioner 

Nordea-fonden har lavet et projekt med aktiviteter ved de danske kyster, hvor de 
udlodder 50 millioner. Vi undersøger, om vi kan finde nogle spændende aktiviteter at byde 
ind med. 

Ole har ikke hørt fra Nordeafonden endnu.  
Vi har søgt om mobil sauna, tre sæt paddleboards og en pontonbro. Vi har fået positive 
tilbagemeldinger fra Nordeafonden.  
 

Skiltning i Stouby: Vi har fået tilsendt de nye regler for skiltning. Vi vil gerne have skilte, 
der viser vej til campingpladsen, fyret mm. Evt. infostander ved tankstationen om, hvad 
man kan se i området.  
Kildebjerget mangler havemøbler. De har rettet henvendelse til Lokalrådet for at høre, om 
de kan søge midler. Det kan de ikke, men støtteforeningen kan. F.eks. Ole Kirks fond. 
Infostander ved tankstationen kunne også være en idé.  

 
Vi nedsætter en skiltegruppe på opfordring fra kommunen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linda 

 

 

 

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Helene sørger for at booke mødelokaler. Helene sender påmindelse vedr. møder. 
 
Næste møde er tirsdag den 23. oktober kl. 19.  

 
 

 

Helene 

 

 

 


