
 
Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd 23. april 2019 
 
Formanden byder velkommen. 
Dagsorden  
 
1. Valg af dirigent – Poul Skytt valgt. Forsamlingen er lovligt indvarslet 

2. Beretning ved formanden – godkendt 

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren – godkendt 

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

5. Behandling af indkomne forslag – ingen 

6. Forslag til vedtægtsændring: Foreningen tegnes af formand og næstformand eller formand 
og kasserer. Forslag vedtaget. 

7. Orientering om nyt logo. Bestyrelsen foreslår fyrtårnet som det nye logo. Forslag vedtaget 

8. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer. På valg er Linda Peitersen og Rasmus Hedelund. 
Begge blev genvalgt. 

9. Valg af to suppleanter: Thomas Kaehne Ghiladi blev genvalgt. Liselotte Dybkjær 
præsenterede sig selv og blev valgt 

8. Valg af 2 revisorer – Mogens Dam og Hans Jørn Sørensen genvalgt.  

9. Eventuelt: Intet. Tak til dirigent og de fremmødte. 
 
 
 
Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden den 12. april 2018 til den 23. april 2019 
  
Via vore vedtægter er vi blandt andet pålagt at arbejde for at bevare vores købmand, vores skole, 
naturbørnehaven, sikre byens infrastruktur og udvikling og sikre lokalarkivets eksistens. Stouby Skole klarer 
sig godt, og elevtallet er på højde med Hornsyld Skole. Imidlertid er vi på det seneste blevet kontaktet af 
flere forældre, der er fortørnede over, at  der ikke er afsat de nødvendige midler til ombygningen af 
Naturbørnehaven. Vi er gået ind i sagen, og arbejder sammen med skolebestyrelsen på at få politikerne til at 
frigive det manglende beløb til ombygningen. 
Gennem årets løb har vi givet roser til konfirmanderne, været aktiv i forbindelse med sommerfesten – 
herunder opsætning af  flagalleen gennem byen, afhentning af og opsætning  juletræet, ligesom vi har 
afholdt halfest i samarbejde med Stouby GIF. 
  
Træskohage Fyr er færdigrestaureret, og rigtig mange lægger turen forbi fyret. Vi er i dialog med 
kommunen vedr. skiltning til fyret, men foreløbig har vi selv måttet betale for nogle mindre skilte. Der 
arbejdes på at få etableret et Fyrpasserlaug. 
  
Fakkegrav Badehotel. Hotellet ligger fortsat som en brandtomt efter rigtig mange år. Danmarks 
Naturfredningsforening indklagede kommunens positive afgørelse om opførelse af boliger på grunden til 
Naturklagenævnet. Vi har afholdt et møde med DN, men de ønsker ikke at trække deres klage. Vi ser gerne, 
at der opføres boliger på stedet, og vi kan ikke følge DNs frygt for at det vil danne præcedens. 
Sagen ligger nu i Ankestyrelsen. 
  
Stranden neden for Fakkegrav. Flere har tilkendegivet, at det næsten er umuligt at komme ned på 
parkeringspladsen øst for hotellet. Vejen er hullet. og det meste af parkeringsarealet er groet til. I den 
forbindelse har vi haft kontakt til ejeren af hotelgrunden og Teknisk Forvaltning, og det er aftalt, at pladsen 
må benyttes af offentligheden, og at kommunen sætter parkeringsarealet i stand. Vi har lovet, at vi vil sætte 
stien fra parkeringspladsen ned til stranden i stand. 
  
Bredbånd. Vi har fået stor anerkendelse for at have sat processen i gang med at sikre bredbånd og 
udrulningen til 125 husstande er nu på plads. Bredbånd betyder også rigtig meget for Rosenvold Strand 
Camping, idet ikke alle ønsker at undvære bredbånd, når man er på ferie. 
  



Badebroen ved Rosenvold. Kort efter sidste års generalforsamling blev badebroen lagt ud af Rosenvold 
Strand Camping, og broen blev et stort aktiv for turister og lokale i den varmeste sommer i mands minde. 
  
Mobil Sauna. Vinterbaderne har gennem længere tid efterlyst en mobil Sauna ved Rosenvold, og efter 
ansøgning til Nordea Fonden modtog vi kr. 151.000 til indkøb af sauna, 3 baddleboards og en pontonbro. 
Saunaen er opstillet, og der har fra begyndelsen været stor interesse for gå i sauna. Der er etableret et 
saunalaug, og medlemstallet nærmer sig 100 – rigtig flot. 
Rosenvold Strand Camping har via Isabellafonden modtaget kr. 70.000 til indkøb af en stor pontonbro, og vi 
arbejder i øjeblikket på at få tilsagn fra Nordea Fonden om at omfordele de tildelte midler, således at vi kan 
bidrage med kr. 35.000 til den store pontonbro, der beløber sig til kr. 105.000. 
  
Kildebjerget. Vi var inviteret med til indvielsen af Kildebjerget sidste sommer. Det blev en rigtig festlig dag 
med god stemning, og det er meget positivt for fores område, at Kildebjerget er kommet på fode igen, med 
mange beboere/psykisk  handicappede og 45 nye arbejdspladser. 
  
Bosætning. På det seneste er der blevet opført mange lejeboliger i Stouby, og det har i høj grad været 
medvirkende til, at vi har haft en nettotilflytning på 63 borgere i vort skoledistrikt det seneste år. Glædeligt er 
det også, at alle vore ældreboliger i Mølleparken er udlejet, og det er kun ganske få år siden at kommunen 
truede med at vælte halvdelen/10 af ældreboligerne på grund af manglende udlejning.  
Vi er gået fra 1818 til 1881 borgere. 
Lokalrådet deltog i en Boligmesse i Vejle i weekenden den 2. og 3. februar sammen med 4 andre lokalråd i 
kommunen, og vi håber på at der snart kommer gang i salget af byggegrundene i 
”Skovhavegårdudstykningen”. 
  
Turistområdet ”Stouby-Vejlefjord”.  Som tidligere nævnt, så har vi modtaget kr. 150.000 fra 
Erhvervsministeriet til at markedsføre Stouby-området som et turistområde. Vi har brugt  ca. halvdelen af 
beløbet til at få produceret 2 dronefilm over vort område, og vi har fået fremstillet 40.000 foldere med 
vandrestier, seværdigheder m.v. I forbindelse med tykning af folderen har vi kunnet tilbyde gratis 
markedsføring af alle vore turistrelaterede virksomheder. 
Det går rigtig godt med tilstrømningen af turister, og vi har også bidraget til succesen med restaureringen af 
Træskohage Fyr, badebroen, udlægning af bredbånd og på det seneste en mobil sauna. 
Inden den 1. maj får vi desuden vores traktortrukne persontransportvogn, hvilket også vil være en del af 
turistpolitikken. Vognen skal også være til rådighed for lokalbefolkningen og institutioner. 
På det seneste har turistchefen opsagt sin stilling, og vi befinder os i øjeblikket i et dødvande, idet 
kommunen overvejer, om der skal ansættes en ny turistchef. Samtidig arbejder folketinget med planer om at 
gøre Visti-områderne større, og måske forsvinder Visit-Juelsminde. 
Vore turistaktører har anmodet undertegnede om at være tovholder for vort turistområde, og vi har allerede 
igangsat en udskiftning/opsætning af skilte til vore turistområder. 
Lokalrådet er medlem af Juelsminde Turistforening, og for første gang deltog vi på messen, Ferie for Alle i 
Herninghallerne. 
  
Toiletterne ved Rosenvold. Bygningen er saneringsmoden, og vi har været i dialog med kommunen om 
opførelse af en ny toiletbygning.  Kommunen har givet tilsagn om en ny toiletbygning med 2 handicaptoiletter 
på den eksisterede sokkel og med indlagt lys. Det forventes at toiletbygningen udskiftes inden for ganske 
kort tid. 
  
Trafiksikkerhed. Hedensted Kommune ønsker at inddrage lokalrådene i udarbejdelsen af den kommende 
Trafiksikkerhedsplan, og vi er opfordret til at tilkendegive, hvor vi vil prioritere mere trafiksikkerhed og øget 
tryghed. Borgerne har også mulighed for at indtaste steder, hvor man føler sig utrygge i trafikken. 
Vi har igen og igen påpeget behovet  for en cykelsti langs Bråskovvej, men desværre har politikerne ikke haft 
mod til at prioritere anlæg af cykelstier, selv om der hvert år er afsat omkring kr. 5 mill. til dette område. På et 
tidspunkt fik vi oplyst, at de næste to cykelstiprojekter var Bråskovvej og en cykelsti mellem Bjerre og 
Stenderup. Imidlertid gennemføres kun den sidstnævnte, der nu er under etablering. 
  
Stoubybladet, hjemmeside og sociale medier. Det seneste Stoubyblad har nr. 188 – 34. årgang. Ja, 
Stoubybladet har mange år på bagen, og bladet har fortsat rigtig mange læsere. Vi vil gerne sigte tak til alle, 
der er aktive omkring bladet. Det gælder både vore dygtige redaktører Helene Fruelund og Jane Leth, vores 
annonceansvarlige Rasmus Hedelund og alle vore frivillige bladomdelere, der omdeler ca. 800 blade i 
postnumrene 7140 Stouby og 8783 Hornsyld seks gange om året. 
Der skal samtidig lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, der gør det muligt at udgive Stoubybladet. 



Trykningen foretages af Snullik Data og kvaliteten er helt i top. 
Igen vil vi fremhæve hjemmesiden www.stouby.nu hvor information om Stoubys nyheder og begivenheder 
bliver lagt ind. Her findes også lokalrådets mødereferater og oplysninger om vort arbejde. 
Vi benytter os også af sociale medier. Blandt andet Facebook-gruppen Stouby hvor der  orienteres om 
aktiviteter og begivenheder i Stouby og omegn. 
  
Økonomi. Den seneste halfest gav et pænt overskud, og heraf har Stouby GIF og Lokalrådet begge 
modtaget kr. 10.000. Sommerfesten gav også et pænt overskud til fordeling. Vi er blevet tilsluttet mobile Pay, 
og vi regner med, at dette vil bidrage til at flere bidrag til lokalrådet. Kassebeholdningen er intakt, og det er 
meget tilfredsstillende.  Det hænger sammen med, at midlerne til alle vore projekter er 100 procent 
finansieret fra fonde m.v. 
  
Stoubyprisen. Prisen blev traditionen tro uddelt i forbindelse med halfesten, og den blev delt i to, idet to af 
vore meget aktive ildsjæle Mogens Dam og Poul Erik Sørensen modtog prisen. Vi ønsker begge til lykke 
med den velfortjente pris. 
  
Fremtidsplaner. Vi arbejder fortsat med at få genoptaget fjordsejladsen, og vi har ansøgt Hedensted 
Kommune om tilladelse til at anlægge en 75 m lang anløbsbro neden for Hotel Vejlefjord. Kommunen har 
godkendt ansøgningen, og den er efterfølgende sendt i høring hos 16 instanser – herunder Danmarks 
Naturfredningsforening og Kystdirektoratet.  
  
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. 
 
 
 

Generalforsamling i Træskohage Fyrpasserlaug 
 
1. Valg af dirigent: Ole Lyse valgt 
2. Valg af referent: Helene Fruelund valgt 
3. Registrering af fremmødte. Ikke aktuelt 
4. Valg af stemmetællere. Ikke aktuelt 
5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter ved Mogens Dam. Vedtægterne blev godkendt 
6. Beretning ved fyrmesteren  
7. Valg af bestyrelse. Karen Mærkedahl og Jacob Iskov blev valgt  
8. Eventuelt. 

http://www.stouby.nu/

