
 

Bestyrelsesmødereferat  Dato 
18-09-2019 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 18-09-2019 

Projekt Bestyrelsesmøde Referent Helene 

 
Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

Helene Fruelund, sekretær Lokalråd –på valg i lige år helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 

Kristian Bandholm Lokalråd –på valg i lige år kbandholm@outlook.com  22 32 24 42 

Linda Jill Peitersen, næstformand Lokalråd –på valg i ulige år lindapeitersen@gmail.com  51 61 11 21 

Liselotte Dybkjær Suppleant liselotte.dybkjaer@gmail.com 22 62 02 17 

Mogens Dam Lokalarkivet mogens@blume-dam.dk  51 90 73 51 

Ole Lyse, formand Lokalråd –på valg i lige år ole.lyse@outlook.dk 20 61 55 00 

Rasmus Hedelund, kasserer Lokalråd –på valg i ulige år r_hedelund@hotmail.dk 30 22 73 87 

Thomas Kaehne Ghiladi Suppleant tkg@ghiladi.dk 

 

20 42 52 71 

 
Fraværende 

Anders Udbye Stouby Skole andersudbye@gmail.com 40 82 02 55 

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

 

”Flittige hænder”: Stoubys Aktive Piger. 
 
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 

”Kiss-and-ride-anlæg ved skolen og trafiksikkerhed i Stouby: Viggo fra Multihusets 
bestyrelse deltog i den første del af mødet, hvor vi diskuterede planer for en smartere 
måde at sætte børn af ved skolen på.  
Anders og Linda deltager i det samlede møde initieret af kommunen for Rårup, Glud, 
Stenderup, Barrit og Hornsyld omkring prioritering af vejanlæg.  
Til dette møde prioriterer vi ”kiss-and-ride”-anlæg først, fodgængerfelt over Borgergade 
lige nord for Idrætsvej, og derefter cykelstien mellem Stouby og Bråskov. 
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  Side 2 

Der er møde/workshop vedr. trafiksikkerhedsplanen for Hedensted Kommune torsdag 20-
06-2016 i Multihuset Anders, Ole, Linda og Liselotte. Stouby Lokalråd(Anders) har 
indsendt 5 forslag til forbedringer af trafiksikkerheden i Stouby, Cykelsti mellem Stouby 

og Hornsyld (SIM skolen), Omlægning af parkeringsareal mellem Stouby Multihus/hal og 
Stouby Skole, Fodgængerfelt i vejkrydset Borgergade og Idrætsvej i Stouby, Omlægning 
af Stouby Skovvej ud til institutionen Skovly i Stouby og Reduktion af trafikbelastning på 
Fakkegravsvej/Sanatorievej i Stouby. Anders, Liselotte og Viggo fra Multihuset har holdt 
møde for at forberede mødet. Vi snakkede om en evt. stiforbindelse fra Naturbørnehaven 
til Stouby Skole. Mogens har kontaktet politiet ang. fartkontrol på Fakkegravvej, der har 

været kontrol 2 timer mandag eftermiddag, der kom ca. 250 biler forbi, der var få 
hastighedsovertrædelser. De vil komme og lave en kontrol mere. 
Ole refererede fra mødet. Stouby var i gruppe med Juelsminde og Barrit, og gruppen 
prioriterede cykelsti mellem Stouby og Gammelby samt cykelsti ved Smidskær. Desuden 
mangler der hajtænder nogen steder, og forslag om ændret vigepligt ved krydset 
Sanatorievej-Fakkegravvej. Ole skriver til kommunen om dette. 
 

Kommunen arbejder videre – der er foreløbig ingen ændringer. 

 
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. 
Fremgang på 40 procent ved Campingpladsen denne sommer. Badebroen er taget op for 

vinteren. 
Badebroen ligger bag Campingpladsen nu.  
Badebroen kommer ud ca. 1. april. Måske før. Campingpladsen sørger for dette. 
 
Broen er ude, flåden er taget ind. Campingpladsens fastliggere hjælper med at lægge 
broen og pontonen ind.  
 

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: 
belægning, 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. 
Der er ikke nogen, der har henvendt sig for at få træerne (Ole har skrevet om det i 
bladet).  

Multihusets Bestyrelse er interesseret i træerne – Mogens har kontakt med den ansvarlige 
ved kommunen og fører processen videre. Mogens har talt med kommunen, men de har 
aflyst det seneste møde. Der er et nyt møde i kalenderen. 

Kommunen har tilbudt 10 bænke (Skovshovedbænken) til uddeling. Ole har meldt tilbage, 
at vi kan bruge en bænk ved udsigtspunktet på Bjerggårdsmarken.  

Der er stadig intet nyt om bænkene. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 3 

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.Ole har talt med inspektøren, Valther. Vi kan ikke få den forsikret ved 
kommunen, men måske kan inspektøren gøre noget. Valther undersøger.  
Ole har været til møde med Skovly, hvor der er bevilget færre penge, end det der 
oprindeligt var planen. Argumentet var, at der er nedgang i børnetallet. Men det argument 

holder ikke helt vand. I vores hensigtserklæring i Lokalrådet har vi til opgave at støtte op 
om de lokale institutioner. 

Ole har talt med nogle unge mennesker i bålhytten en lørdag aften og opfordret til, at de 

rydder op efter sig og ikke smadrer flasker. Det virkede som om de tog det til sig. 

Naturbørnehaven: – pavillionen blev fjernet pga. råd og svamp – vuggestuen er derfor 

flyttet over i børnehaven midlertidigt – nu er det tilsyneladende ikke midlertidigt mere. 

Bestyrelsen i Skovly har derfor haft et møde med forvaltningen om at få etableret en form 
for pavillion igen. 
Kommunen har lavet et projekt med tilbygning på 90 m2, det dækker kun lokaler til 
personalet. Naturbørnehaven har lavet en indsigelse mod projektet til Udvalget for læring. 
Naturbørnehaven ønsker en tilbygning på 130 m2, så der også er plads til 
vuggestuebørnene. 

Kommunen har ikke godkendt det ønskede projekt – der mangler 500.000,-  
Skolebestyrelsen, Lokalrådet og Skovly har sendt argumenter ind, for at støtte det 
oprindelige projekt. Vi afventer budgetforhandlingerne. 

Drøftelse af, om der er nok børn til Naturbørnehaven.  

      

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde: 2. februar 2019. Årets gæstetaler er lederen af Kildebjerget, der vil 
fortælle om stedets nye funktion. 

Stor ros og stående applaus til Lokalrådet fra deltagerne ved Kjørmesgildet. 
 
Halfesten 2019 
Vi støtter op om halfesten – Ole indkalder til første møde i halfestudvalget. 
Ole forsøger at få fat i Tove Skytt, der måske har planer om revy.  
Musik – Kim Larsen JAM. Kun adgang for spisende gæster. Hallen pyntes op – der skeles 

til filmen ”Midt om Natten”. 

Der er allerede nu mange tilmeldte. Det tegner godt. Helene hjælper Ole med uddeling af 
Stoubyprisen og gave til tilflyttere i stedet for Linda. Helene sørger for ”diplomerne”. 
Der er 385 tilmeldte og 12 tilflyttere – så det er fantastisk! 
Fint overskud, som nu fordeles som aftalt. 
 

Generalforsamling 2019: Tirsdag den 23. april 2019 kl. 19. Vi har inviteret. Vi sender 

information til kommunens Landdistriktsråd.  
Vi annoncerer i Stoubybladet, på hjemmesiden og på Facebook.  
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. 
På valg er: Rasmus og Linda. De modtager genvalg. 
Der er en plads ledig som suppleant (Kim). Helene hører med en kandidat.  
Vedtægterne skal tilrettes: ”Foreningen kan tegnes ved formanden og næstformanden. 

Eller formanden og kassereren”. Ole tilføjer dette i indkaldelsen.  
Mogens laver indlæg i bladet om indkaldelse til stiftende møde i Fyrpasserlauget.  
Rasmus fremlægger regnskabet.  

 
Konfirmation 5. maj: Kristian sørger for flagallé.  
 
Sommerfesten 2019: 12.-15. juni 
Planlægningen er i gang.  
Sommerfestudvalget har brug for hjælp fra Lokalrådet til at grille og sælge pølser i pausen 
under banko, torsdag: Lis, Mogens, Kristian og Liselotte meldte sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 4 

Vi skal desuden dække bord til morgenmad lørdag samt lave kaffe – vi mødes ca. kl. 7.30. 
lørdag. Vi passer baren indtil ca. kl. 12.  
Sommerfesten gik godt på trods af vejret. Velbesøgt og god indtjening. 

 
Juletræ:  
 
Ole sørger for at tale med Torsten om juletræ. 
 

 

 

 

 

Ole 

   

06 

06.02 

 

 

Fremtidige projekter 

 
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. 
Ole snakker med campingpladserne om de har nogle gode ideer.  
Der er indkøbt PC til sekretæren for disse midler.  
Campingpladserne har et ønske om at få fremstillet postkort, idet der er stor forespørgsel. 
Endvidere mener de, at Stouby bør boostes som turistområde. 
Vi er blevet opfordret til at sætte annonce i Juelsmindeguiden. Men vi har meget lidt plads 
i guiden. Ole har skrevet en opdateret tekst til guiden.  

Der har været afholdt skiltemøde. Ole har talt med Laurids Madsen om skiltene, for at få 

lavet dem mere beskrivende. F.eks. ”Rosenvold Strand” i stedet for ”Rosenvold”. 
Ole har været på messen ”Ferie for alle” for at promovere Stouby. Vi har fået henvendelse 
fra TuristVejle om et samarbejde. Det vil Ole undersøge nærmere.  
Ole har søgt om at få udsat vores projekt et halvt års tid, fordi vi nok ikke når at få brugt 
pengene inden august.  
Projektet udløber 1. august. Vi har fået forlængelse til 1. februar 2020. 

 
Kommunen er gået med til at rette navnet til Stouby-Vejlefjord i stedet for bare 
Vejlefjord. Der er ikke sket så meget i sagen siden sidst. 
 

Ansvarlig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Tryg-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 
Opfordring til at melde sig som hjerteløber. 
Kim finder ud af, om vi kan afholde et førstehjælpskursus.  
Kristian kigger på sagen og snakker med Dan fra Multihuset. Dan mener, at hans 
personale og nogle fra GIF kunne have interesse i dette. 
Vi drøftede, om vi skulle gøre en indsats for at rekruttere hjerteløbere. Dette kan vi evt. 
gøre på et tidspunkt. 

 
Kristian er ved at undersøge.  
 

 
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. 
Vi sætter et punkt på generalforsamlingen om, at vi vil orientere om vores planer om nyt 
logo. Vi har fået forslag om at lave en plakat – evt. som en konkurrence – vi arbejder 
videre med sagen.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kristian 

http://www.logotournament.com/


  Side 5 

Vi kigger nærmere på logo til oktober 2019. 
 

 

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. 
Der er afregnet for badebroen, det sidste for fyrtårnet mangler. Vi har en god likviditet.  
Helene laver opslag på Facebook med opfordring til at betale til Lokalrådet (vi venter til 

januar).   
Helene laver tekst til Linda med opfordringen til at betale ind. Linda lægger opslaget på 
Facebookgruppen for Stouby. 
Fyrmesterlauget: Her kan man kun stille op, hvis man har betalt for medlemskab.  

Mobilepaynummer: 49456. 
Der kommer snart en regning vedr. vognen. Nordeafonden vil snarest overføre 75.000,- 

for saunaen.  
Transportvognen er betalt. 
Indbetaling til Lokalrådet, mobilpay nummer står i Stoubybladet. 
 
Det ser fint ud med økonomien. Rasmus opretter et andet nummer til MobilePay, fordi der 
er kommet gebyr og abonnement på erhvervsabonnementer på MobilePay.  
Vi har fået små 100.000,- hjem i tilskud. 

 

 

 

 

 

 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er den 27. september 2019. 

Rasmus tager kontakt til Hyrup Kro og TH Automobiler for at høre om de vil annoncere i 
bladet.  
 
Rasmus har kontakt med to mulige nye annoncører.  
 
Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com 
 

Helene 

Rasmus 

 

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 blev afholdt den 4. oktober i Multihuset med repræsentanter for Lokalrådet. 
Fakkegrav: Naturfredningsforeningen vil stadig ikke have boliger på grunden. Hvis 

Kystdirektoratet siger ja, skal der muligvis en ny høringsrunde i gang.  
Nu har ejeren sendt ny ansøgning med huse, der er bygget på eksisterende sokkel. 
Kommunen siger ja, men Kystdirektoratet og Naturklagenævnet siger nej. Afgørelsen kom 

sidst i 2018. Sagen står stille lige nu.  
Vi undersøger om Lokalrådet kan involvere sig på nogen måde. 
Ole er i korrespondance med Naturfredningsforeningen om stedet.  

Ejeren har klaget til Ankestyrelsen (som er sidste instans) over afgørelsen fra 
Naturklagenævnet og Kystdirektoratet.  
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  Side 6 

Byggegrundene:  
Skovhavegaard-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.  
Der sker ikke rigtigt noget.  
De nye udlejeboliger er ved at være færdige.  
Byggegrundene er stadig ikke solgt. Udlejningsboligerne er revet væk. Lokalrådet foreslår 

at der bliver bygget flere lejeboliger, da der er stor efterspørgsel bl.a. fra ansatte på Hotel 
Vejlefjord. Ole vil sende en ansøgning til boligforeningen Juelsmindehalvøens Almene 
Boligselskab af 1946. 
 

 

 

 

 

 

 

10 Eventuelt: 
 
Fjordsejlads: Vi prøver at finde ud af, om der kan være fjordsejlads til/fra Hotel 

Vejlefjord. Vi har fået en del omtale af denne idé.  
Vi har fået tilbud fa Rederiet Høj – de vil gerne forlænge broen med 50, men det koster … 
Hvis vi vil undgå bænke, og lys på broen, så vil kommunen gerne behandle sagen. Vi skal 
finde pengene. Landdistriktspuljen og RealDania vil eventuelt give noget. Når vi er over 
200 likes, så skal sagen behandles af RealDania – Vejlefjordfonden vil også gerne bidrage.  
Samlede udgifter kr. 959.000. Underværker er ansøgt om kr. 600.000 – Hedensted 

Kommune om kr. 259.000 og Vejlefjordfonden har givet tilsagn om at bidrage med kr. 
100.000. Vi har næsten 300 likes. Kommunen er i fuld gang med at sagsbehandle 
ansøgningen om at anlægge broen. 
Kommunen, Vejle fjord og Real Dania har givet tilskud. Pælene kan desværre ikke leveres, 
så nu bliver vi nødt til at købe nogle dyrere – de er 130.000,- kroner dyrere. Punktet 
bliver behandlet i kommunen i februar. 
Kommunen har godkendt ansøgningen. 

Vi har ikke fået penge fra Underværker. Ole vil undersøge om vi kan søge noget fra 

Friluftsrådet. 
Ole forsøger at få søgt Friluftsrådet inden 1. juni. Vejlefjord-fonden vil også gerne bidrage. 
Ole har søgt Friluftsrådet om 500.000 kr.. Hvis vi får pengene, ser det ud til at projektet 
kan gennemføres, da Vejlefjord gerne vil bidrage med mere. Projektet er sendt i høring i 
16 forskellige instanser. 
Vi har ikke hørt noget endnu. 

 
Ole har fået afslag fra Friluftsrådet på 500.000,- Miljøstyrelsen har bedt kommunen om at 
undersøge, hvordan eventuel fjordsejlads kan påvirke naturen i nærheden af en eventuel 
fjordsejlads. Det foreløbige problem er at få tilladelse til broen.  
 
”Salatfadet” - 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 (til ”kaberkørsel”, som det hedder i forsikringsverdenen).  

Ole bestiller traktorvognen. 
Vognen er klar 1. april. Ole er chauffør og regner med ca. 50 ture om året.  
Vi får ikke en generel tilladelse fra Naturstyrelsen til at køre med traktorvognen helt ned til 
fyrtårnet. 
Ole har fået registreret traktoren. Friluftsrådet vil gerne have projektet med i deres 

årsskrift, og vil gerne med på den første tur.  
Ole kører jomfruturen med 3. klasse i morgen den 28. maj. 
Lokalrådsmødet 19. juni foregik med køretur i Salatfadet til Træskohage Fyr, og møde ved 
fyret. 
Ole regner med at komme op på ca. 60 ture i 2019. 
Vi laver en tur i Salatfadet for tilflyttere. Måske kan vi invitere folk til at spise på Hyrup 
Kro til en god pris. Det taler vi om på næste møde. 

 
Ole kører stadig ture, og møder mange sjove mennesker. Bookingerne kommer både fra 

campingpladsen og fra ”private familier”.  
 
Biodiversitet 
Skolens naturfagslærer og Ole har søgt Den grønne fond om midler og skolen er nu i gang 

med at lave ”grøn skole”.  
Vi har fået 3.750 kr. fra ”Tilskud til Fælles Natur” i Hedensted Kommune. Der er lavet 
flotte insekthoteller og ryddet striber i græsset ved frugttræerne til såning af vilde 
blomster. 
 

Ansvarlig: 
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11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Indsamling af affald 
Flere har tilkendegivet, at de gerne vil være med til en affaldsindsamlingsdag i byen. 

F.eks. lørdag den 23. marts. Vi annoncerer det på Facebook.  

Affaldsindsamlingen bliver afholdt den 31. marts 2019 kl. 11.  
I 2020 skal vi huske at melde tidspunktet for indsamlingen ud i god tid. 
 

 

  

11.02 Musical – Ole har fået henvendelse fra nogle unge mennesker, der gerne vil lave en 
musical.  
Vi foreslår onsdag den 2. oktober. Billetprisen bliver 75,- kr. pr. pers. Lokalrådet skal stå 

for det praktiske bl.a. sælge billetter, stille stole op m.m. Kristian snakker med Dan i 
Multihuset om lokalebooking m.m. 
Kristian og Ole arbejder videre med dette. 
 
Kristian informerede om begivenheden.  
 

 

 

 

 

11.06 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
11.09 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toilet ved 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. 
Kommunen vil give 270.000,- Kajakklubben vil gerne have bruserum sammen med 
toiletterne. Så vi komme r op på 410.000. Der er mange håndværkerressourcer i 

Kajakklubben.  

Pulje NRGI- - ideer vedr. grøn energi. Måske solceller til at drive lys og varme vand. Ole 
skal til møde torsdag med kajak og campingpladsen for at se om de kan sende en 
ansøgning ind.  
NRGI’s Værdipulje er ansøgt, og den har givet tilsagn om kr. 25.000 til en varmepumpe i 
kajakhuset. Kajakklubben vil gerne have lagt strøm frem til klubhuset og toiletbygningen. 
Kommunen vil ikke give tilskud til strøm, da det så medfører krav om, at den skal holde 
åbent døgnet rundt.  

Kajakklubben vil gerne selv lave toilet og bad. Men de har ikke ressourcerne til det. 
Kommunen sætter et hus op til dette. Her vil der være et udendørs køkken. Hvis vi sørger 
for at lukke ned inden frosten sætter ind, så kan vi have det i 8-9 måneder i stedet for et 
halvt år. 
Processen er i gang. 
Ikke noget nyt. Ole har skrevet til kommunen om dette, men har ikke fået noget svar. 

Vi venter til 2020, og håber så, at der er penge til dette.  

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. 

Af de 50 millioner, som Nordeafonden har udlovet har vi fået 151.000 til en mobil sauna, 
tre paddleboards og en pontonbro.  
Vinterbaderforeningen v. Lars Hylle er i færd med at gøre plads og skaffe strøm til den 
mobile sauna. Ole har været i Middelfart til et møde indkaldt af Nordeafonden hvor alle 
modtagere af midler var samlet.HSFO har lavet reportage om saunaen. Vi overvejer, om 
vi skal lave en officiel indvielse.  
Vi har evt. mulighed for at få et paddleboard mere og en større pontonbro. 

Sauna: Der var stiftende møde den 2. april, hvor der vedtages regler, kontingent mm. 
Campingpladsen har fået 70.000 fra Isabellafonden og vi bruger 35.000 af vores egne 
(dem vi har fået af Nordeafonden). Der er en del penge til overs, så vi kan købe 
paddleboards … men hvad med ansvaret for sikkerheden overfor dem, der bruger 
paddleboards’ene?  
Ole ringer til DGI for at høre, om de har nogle erfaringer med noget tilsvarende. 

Pontonbroen bliver sat op i sommer. 
Vi har 32.000 kr. til paddleboards. Ole har talt med DGI. Der er ingen regler angående 
sikkerhed. Vi har ikke noget ansvar ved evt. ulykker. Vi kan lave vore egne regler vedr. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 



  Side 8 

 
 
 

 
 
11.10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11.11 
 
 
 
 
11.12 

 
 

 
11.13 
 
 

udlejning.  
Vi tager punktet ang. SUP-boards og udlån af fiskestænger op i løbet af vinteren/foråret. 

 
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 og Ole har været på rundtur med en medarbejder fra Teknisk forvaltning. Træerne 
blev fjernet. Vi vil også arbejde på at få en bedre skiltning. Vi skal selv nedsætte 

arbejdsgruppen. Siden vi er turistområde, så har vi lempeligere regler ang. skiltning, end 
andre.  
Vi skal have indkaldt til et møde mellem de interesserede. Ole skal til møde i 
Turistforeningen snart, og her får han noget mere information om bl.a. skiltning.  

Vi skal have afholdt møde, så vi finder ud af hvem der gerne vil have skilte.  
Laurids Madsen er ved at bestille skiltene. Skiltene er på vej. 

 
Ole har rykket for skiltene.  
 
Savværksgrunden. Det drøftedes, om lokalrådet skal tage initiativ til at erhverve 
grunden og opføre moderne lejeboliger – evt. i træ. Ole tager kontakt til ejeren for at 
spørge til prisen for grunden. Det skal undersøges, om savværket på et begrænset areal 
kan blive liggende i udstykningen, således at kun saven og motoren bliver tilbage. 

 
App’en Min landsby: Vi afventer lidt, for det bliver omkostningstungt.  
Måske koster dette ikke noget, hvis kommunen er med. Mogens finder ud af dette.  
Ikke noget nyt.  
 

NRGI’s Energipulje: Mulighed for at søge NRGI’s energipulje inden 31. maj: Måske som 
tilskud til højttaleranlæg. Mogens sender information om anlægget til Ole. 

Ole har søgt 18.000 kr. til højtaleranlæg. 
Vi har fået afslag. Vi forsøger ved INSERO-fonden i stedet. 
 
Frist 1. september, og så får vi svar 1-2 måneder senere. Lokalrådet køber foreløbig 
anlæg hjem i formodning om, at vi får tilskud senere. Vi skal have anlæg klart til foredrag 
den 28. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens 

 

 

Ole 

11.14 
 

Møde med mæglere m.m.: Ole vil kontakte mæglere, banker, kreditforeninger med 
henblik på et møde, om hvordan vi kan gøre det mere attraktivt for folk at købe hus i 
Stouby. 
Mødet er ikke afholdt endnu. 
 

 

11.15 Projekt syltning og konservering af frugt og grønt: Ole kom med et forslag til at 
søge Erhvervsministeriets Forsøgspulje om penge til et projekt med kursus/foredrag om 
syltning og konservering af frugt og grønt. Puljen kan søges til efteråret 2019. 
Vi har en gammel frugtpresser (og en ny). Vi giver den gamle presser til børnehaven.  
Vi afholder en mostedag lørdag den 21. september 2019. Helene laver opslag på 

Facebook. 
Frist 1. oktober: Har vi en idé her? Kunne vi lave et bæredygtigt forsøg med ”bæredygtigt” 
lys til juletræ, bålhytten og evt. andre steder? 
 
Mostedag lørdag den 21. september:.  
HP og Kristian kommer og hjælper om formiddagen. Lis deltager også. 
Helene laver reminder/begivenhed om mostedagen på Facebook. 

 

  

 

 

 

 

  

11.16 

 

Foredrag med Frantz Howitz: Der bliver arrangeret et foredrag mandag den 28. 

okktober. Frantz Howitz er TV-journalist og redaktør og har lavet mange 
kulturprogrammer for DK4. Tema for foredraget er hans barndom i Træskohuset. 
 
Linda, Mogens og evt. andre fra Lokalrådet spiser sammen med Frantz kl. 17.30. 

 

  

 

11.17 
Hjemmesiden: Vi skal have opdateret hjemmesiden. Det er vigtig i forhold til at ”sælge” 
Stouby til evt. boligkøbere og turister. Helene snakker med Jane om dette. 

 

Helene 
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11.18 
Købmanden er til salg, og Yding stopper inden udgangen af 2021. Hvad gør vi som 
lokalråd? Vi tager punktet op senere.  

 

11.19 
Flydebro ved Jollelauget 

 

11.20 
Skaterbane: Vi afventer henvendelse fra Stouby Skoles Venner. 

 

11.21 
Hækken ved Yding skal klippes: Torsdag den 19. kl. 17. Ole, Mogens og Liselotte 
hjælper.  

 

11.22 
Rasmus: Vi har to ledige ruter med Stoubybladet. Liselotte forsøger at tage begge to, 
og melder tilbage hvis det bliver for meget.  

 

11.23 
Trafiksikkerhed:  
Gadespejl el. lign.?: Fra Stouby Kirkevej mod Stouby – der er meget dårligt udsyn, når 
folk kommer fra højre ad Kalmarvej. Helene sender mail til Teknisk Forvaltning om dette. 
Folk, der gerne vil gøre noget for trafiksikkerhed – f.eks. den øgede trafik på Sanatorievej 
– opfordres til at sende en mail til Lokalrådet, som så vil sende den videre.   

 

Helene 

11.24 
Salg af område ved fyrtårnet: intet nyt.  

 

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Helene sørger for at booke mødelokaler og bestille forplejning.  
Helene sender påmindelse vedr. møder. 

 
Næste møde: Onsdag den 30. oktober kl. 19 

 

 

Helene 

 


