
Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd 12. april 2018 

Dagsorden 

  

1. Valg af dirigent – Hans Jørn Sørensen valgt. 
2. Beretning ved formanden – godkendt. 
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren – godkendt. 

Efter opfordring  godkendte generalforsamlingen, at bestyrelsen har mulighed for at 
supplere sig med et nyt medlem, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af 
bestyrelsen inden medlemmets valgperiode udløber. 

4. Fastsættelse af kontingent – uændret kr. 100,- pr. husstand – kr. 50,- for 
pensionister.  

5. Behandling af indkomne forslag – ingen. 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – på valg Helene Fruelund – Ole Lyse og Kim 

Boe. Alle blev genvalgt. 
7. Valg af 2 suppleanter – Kristian Bandholm genvalgt. Nyvalgt blev Rasmus 

Hedelund.   
8. Valg af 2 revisorer – Mogens Dam og Hans Jørn Sørensen genvalgt. 
9. Eventuelt. Formanden takkede dirigenten for den myndige ledelse af 

generalforsamlingen, hvilket bevirkede, at der på intet tidspunkt var optræk til 
tumulter.  

  

  

  

Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden den 27. april 2017 til den 12. april 
2018. 

  

Via lokalrådets vedtægter er vi pålagt nogle opgaver som vi i daglige arbejder på at leve 
op til. Vi har også et årshjul, hvor vi har påtaget os forskellige opgaver. Blandt andet køber 
vi langstilkede  roser til konfirmanderne, vi deltager i sommerfesten og opsætter flagallé, vi 
henter juletræet og opsætter det ved hallen, vi arrangerer juletræstænding sammen med 
spejderne og vi afholder halfest og uddeler Stoubyprisen. Disse tilbagevendende 
begivenheder har stået på gennem mange år, og for nogle få år siden begyndte vi i det 
små at hjemsøge midler fra fonde m.v. til forskellige projekter. Gennem årene er 
projekterne blevet større og inden for de sidste par år  har vi modtaget mere end kr. 7,5 
mill.  i støtte.  

  



Træskohage Fyr. 

Restaureringen af Træskohage hen over sensommeren og efteråret forløb rigtig fint, og vi 
er rigtig glade for, at det var lokale erhvervsdrivende og håndværkere, der fik opgaven 
efter at  Lars Hylle som hovedentreprenør havde vundet udbudsrunden. Vi holdt indvielse 
den 28. oktober, hvor ca. 200 personer mødte op. Vi mangler blot at få fyrtårnet malet, når 
vejret tillader det. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til restaureringen, og det 
gælder også vore sponsorer.  Rigtig mange har besøgt fyret efter restaureringen, og vi har 
fået rigtig mange positive tilkendegivelser. Vi forventer at afholde en lille fest ved fyrtårnet, 
når det er færdigmalet.  

Der arbejdes på at få etableret et fyrmesterlag, og Mogens Dam fra Lokalarkivet har lavet 
udkast til lagets vedtægter.  

I forbindelse med restaureringen af fyrtårnet blev kyststien istandsat for kr. 25.000,-, og 
det  er nu muligt at komme tørskoet ud til fyret 

  

Bredbånd i landdistrikter. 

Vi indsendte i efteråret en ansøgning til Energistyrelsen om tilskud fra Bredbåndspuljen. Vi 
nåede op på 125 boliger og har fået tilsagn om 6,2 millioner i tilskud eller ca. kr. 50.000 pr. 
husstand. Der har været afholdt orienteringsmøde, hvor rigtig mange mødte op, og det 
forventes at alle 125 husstande har fået indlagt bredbånd i indeværende år.  

  

Badebro ved Rosenvold. 

Det lykkedes at få hjemsøgt kr. 250.000 til en ny flydebro ved Rosenvold, og den lægges 
ud den 21. april. Vi udfærdiger en pressemeddelelse, og holder indvielsesfest. Rosenvold 
Strand Camping bidrager med afhentning og udlægning af broen. Vi har en del aktive 
vinterbadere, og vi mangler vi bare, at der stiftes en forening.  

  

Kildebjerget. 

Kommunen har besluttet, at man selv vil benytte Kildebjerget, og bygningerne skal huse 
ca. 30 psykisk handicappede. Endvidere skal administrationen af  ”Voksenhandicap” 
administreres fra Kildebjerget, således at 30 – 40 medarbejdere  får deres gang på 
Kildebjerget. 

  

Fakkegrav Badehotel. 



Naturklagenævnet gav DN medhold i klagen, og de ønskede boliger kan ikke opføres.  

  

Turistområdet ”Stouby-Vejlefjord”. 

Vi er stolte over, at Stouby og opland nu er blevet et særskilt turistområde, og vi har et 
rigtig godt samarbejde med turistchefen, campingpladserne, Hotel Vejlefjord m.fl.  

Vi har også tegnet medlemskab af Juelsminde Turistforening, og med tiden bliver vi helt 
sikkert en større spiller i den sammenhæng.  

Vi har skaffet midler til restaurering af fyrtårnet, udlægning af bredbånd, ny badebro, 
hvilket i høj grad kan få stor betydning for vort turistområde.  

Imidlertid har vi en meget dårlig toiletbygning ved Rosenvold, der trænger til at blive 
fornyet. Den er rådden, den er lukket i vinterhalvåret og der er ikke indlagt lys. Vi har fået 
oplyst, at der i 2019 er afsat kr. 125.000 til vedligehold og det er helt uacceptabelt. Derfor 
har vi skrevet til Teknisk Udvalg og foreslået at der nedsættes en arbejdsgruppe for at 
finde den rigtige løsning for en ny toiletbygning. Vi har endnu ikke fået et svar. 

  

”Landsbyen som centrum for turismen”. 

Vi har fået tilsagn om kr. 150.000 fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til 
markedsføring af vort turistområde som et forsøgsprojekt, og midlerne vil blive brugt til et 
stort kort, droneoptagelser og links. I den forbindelse kan vi tilbyde gratis markedsføring af 
alle vore turistrelaterede virksomheder.  

  

Boliger. 

På det seneste er der blevet opført mange lejeboliger i Stouby, og de bliver løbende 
udlejet, og ældreboligerne i Mølleparken og også tæt på at være 
udlejet.  Skovhavegårdudstykningen er klar til salg, og vi håber på at der snart kommer 
gang i salget.  

  

Stoubyprisen. 

Traditionen tro blev Stoubyprisen uddelt i forbindelse med halfesten og valget faldt i år på 
to af vore meget aktive ildsjæle Linda og HP. Vi ønsker til lykke med den fortjente 
hædersbevisning. Det var halfest nr. 30, og fremmødet på godt 200 spisende gæster 
dækkede lige udgifterne. Vi overvejer derfor, om vi skal fortsætte med halfesterne. 



  

Borgerbudget. 

I indeværende år har vi modtaget kr. 50.000 fra kommunens landdistriktspulje og de blev 
efter afstemning fordelt til Spejderne, Skolens Venner og en ”Trafikhappening” ved Stouby 
Skole med Linda som initiativtager. Sidstnævnte skulle minde politikerne om den ønskede 
cykelsti langs Bråskovvej. Cykelstien skal anlægges af lokalrådet og forventes færdig i 
2043. Der er opsat et stort skilt, og det har givet stor omtale.  

  

Kommuneplanen i høring. 

Kommuneplanforslaget har været i høring frem til den 29. marts, og vi har indsendt 
bemærkninger vedr. ”inddragelse af lokalrådene”, placering af nye byggegrunde”, ”forhold 
vedr. vort turistområde”, ”Kulturmiljø” m.v. 

  

Gennemgang af Stouby. 

Sidste forår foretog vi en gennemgang af Stouby sammen med en tekniker fra Teknisk 
Forvaltning. Det aftaltes, at de sidste træer i krydsene fjernes, skiltningen skal forbedres, 
og den røde asfalt på de hævede flader skal fornys og streges op. Træerne er fjernet, men 
den røde asfalt lader vente på sig, ligesom skiltningen – bl.a. til Træskohage Fyr – ikke er 
på plads.  

Situationen med branddammen er fortsat uafklaret, og ingen vil vedkende sig ejerskabet.  

  

Stoubybladet, hjemmeside og sociale medier. 

Stoubybladet eller det oprindelige ”Stouby-GIFén har nu eksisteret i mere end 30 år, og 
det er dejligt at høre, at bladet fortsat har rigtig mange læsere. Vi vil gerne sige tak til alle, 
der er aktive omkring bladet. Det gælder både vore to dygtige redaktører Helene Fruelund 
og Bjørn Lorenzen, samt alle vore frivillige bladomdelere, der omdeler ca. 800 blade i 
postnummer 7140 Stouby og 8783 Hornsyld. 

Der skal lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, der gør det muligt at udgive bladet. 

Trykningen foretages af Snullik, og kvaliteten er helt i top.  

Igen vil vi fremhæve vores hjemmeside www.stouby.nu hvor information om Stoubys 
nyheder og begivenheder bliver lagt ind.  Her ligger også lokalrådets mødereferater og 
oplysninger om vort arbejde. 

http://www.stouby.nu/


  

Vi benytter os også af sociale medier. Blandt andet Facebook-gruppen Stouby, hvor der 
p.t. er ca. 1000 medlemmer, til at oplyse om aktiviteter og begivenheder i Stouby og 
Omegn.  

  

Økonomi. 

Vi har tilført store aktiver til vort område, men det er heldigvis sket via fonde, ministerier 
mv. Derfor er vores ret store kassebeholdning intakt, men på sigt kommer vi til at mange 
penge til den daglige drift. Vi har modtaget bidrag fra overskudet i forbindelse med 
Sommerfesten, men halfesten gav ikke væsentligt overskud i år. Medlemsbidrag fra vore 
borgere er lavt, men flere har oplyst, at de gerne vil betale, men det er besværligt. Derfor 
har vi for nylig oprettet mulighed for at betale via MobilePay, og vi håber nu, at der 
kommer flere penge i kassen fra Stoubyborgerne.  

  

Fremtidsplaner.  

I øjeblikket arbejder vi med planer om at søge Nordeafonden om en flydebro ved siden af 
den nye bro og en stor mobil sauna. Derudover arbejder vi på at få en traktortrukket 
turistvogn med plads til 26 personer til kr. 170.000, og kommunens landdistriktspulje har 
givet tilsagn om halvdelen af  beløbet.  

På den lange bane har vi et ønske om at få fjordsejladsen tilbage, med en permanent 
anløbsbro ved Vejlefjord.  

Vi ønsker ”Den røde Lade” bevaret og har kontaktet Naturstyrelsen.  

  

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.  

 


