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Stouby Bladets redaktion:
Helene Fruelund tlf. 21 82 96 22
Bjørn Lorenzen tlf. 75 89 78 22
Bo Poulsen tlf. 20 84 41 41

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu kan sendes til

Helene Fruelund 
Idrætsvej 10-12, 7140 Stouby

redaktion@stouby.nu

Henvendelse vedr. annoncer kan ske til redaktionen
redaktion@stouby.nu

Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd1:
Formand: Kirsten Jørgensen tlf. 75 89 75 46
Næstformand: Linda Jill Peitersen tlf. 60 32 50 25
Kasserer:            Rune Stensdal                  tlf. 75 89 70 15
Øvrige: Helene Fruelund tlf. 21 82 96 22

Lotte Nørmark Johannesen tlf. 20 68 56 25
Anker Jørgensen tlf. 22 13 43 72
Bjørn Lorenzen                               tlf. 75 89 78 22

Suppl.   Bo Poulsen   tlf. 20 84 41 41 
 Karen Hansen   tlf. 21 71 60 66 

Bestyrelsen for Stouby GIF: 
Formand:   Erling Juul    tlf. 75 69 14 72 
Næstformand:  H.P. Hansen   tlf. 75 89 77 12 
Kasserer:   Mette Lyse Pedersen  tlf. 75 89 77 35 
Sekretær:   Jan Pedersen    tlf. 75 89 70 75 
Bestyrelsesmedl:  Just Kristensen   tlf. 75 89 70 65 
Fodbold:   Kian A. P. Frederiksen  tlf. 22 73 17 50 
Gymnastik:  Lisbeth R. Thomsen  tlf. 75 71 20 24 
Tennis:   Klaus Petersen   tlf. 75 89 77 71 
Badminton:   Jørgen Gram   tlf. 75 69 10 31 
Motion:   Rune Stensdal   tlf. 75 89 70 15 

                                                 
1 Se referat fra generalforsamlingen på side 19 
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Indoor Cycling 
Holdene i Indoor Cycling er godt besøgt, men nu, hvor sommeren står for 
døren, er det mere og mere tillokkende med motionsformer, hvor man sam-
tidigt kan nyde vejret og naturen. 
Vi holder derfor sommerpause i juni og juli, og starter op i august med et nyt 
tilbud om træning på lørdage. I løbet af september og oktober bygger vi  lø-
bende på med flere hold. Se oversigten på www.stoubymotion.dk.  
Indoor Cycling er populært, og vi har bedt nogle af medlemmerne fortælle,  
hvad de synes om træningen: 
”Super, super træning. Meget positive og friske instruktører.” 
”God musik, god træning, super gode instruktører.” 
”Virkelig god og varieret træning. Friske og motiverende instruktører. Kunne 
godt bruge lidt mere gammel musik for os over 40 …” 

”Ugens sportslige højdepunkt til super god musik og 3 fantastiske instruktø-
rer. De bedste anbefalinger herfra!” 

”Dejligt, hårdt og skide skægt – det må være summen af Indoor Cycling.” 
”Indoor Cycling er fællesskab, rytme, god musik og med de friske og seje 
instruktører er det sjovt, men hårdt med sved på panden og på gulvet.” 

”En god oplevelse og et godt team.” 

Indoor Cycling er en form for konditionstræning, hvor man i hold træner på 
specialbyggede kondicykler. Træningen følger et planlagt forløb, som styres 
af en instruktør, og man cykler i takt til musik. Indoor Cycling er en effektiv 
træningsform for hele kroppen med fokus på ryg, mave og ben, og det er 
skånsomt for knæene, da de ikke udsættes for stød. 
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Firmaaftale med Hedensted Kommune 
Vi har forlænget firmaaftalen med Hedensted Kommune, og 54 medlemmer 
er tilmeldt via ordningen. Aftalen løber i 12 måneder fra den 1. juli 2009 til 
den 30. juni 2010. Aftalen omfatter ansatte i Hedensted Kommune samt 
yderligere én person over 16 år fra den ansattes husstand, og indebærer 
blandt andet, at kontingentbetalingen sker løbende i form af løntræk hver 
måned. 
 
Fri træning for kun 117 kr. om måneden 
Fra den 1. oktober forenkler vi kontingentstrukturen, så medlemskaber her-
efter tegnes for 12 måneder ad gangen. Vi arbejder hen imod kun at skulle 
udsende opkrævninger én gang årligt. Det primære mål er at forenkle ad-
ministrationen, så de personer, der arbejder frivilligt og ulønnet i Stouby mo-
tion, også fremover kan håndtere arbejdet.  
Vi tilbyder for øjeblikket nye og eksisterende medlemmer at tegne/forlænge 
medlemskabet frem til 1. oktober. Det er altså lige nu muligt at teg-
ne/forlænge medlemskaber med kortere løbetid end 6 måneder, som hidtil 
har været den korteste periode vi har tilbudt. Har du leget med tanken om at 
begynde at træne, vil det være en fordel for dig at tegne et medlemskab i 
løbet af sommeren. Det koster kun 117 kr. om måneden. 
Læs mere om den nye kontingentstruktur på hjemmesiden 
www.stoubymotion.dk, hvor du også kan melde dig ind i foreningen. 
 
Job i Stouby motion 
Kan du tænke dig et job som frivillig instruktør eller hjælper i Stouby motion, 
så vil vi gerne høre fra dig. Vi forsøger at matche sammensætningen af in-
struktører til vores medlemmer, og søger derfor seniorer, der har lyst til at 
blive fitnessinstruktør. Vi leder desuden efter instruktører til Indoor Cycling, 
og kan også bruge en hånd til rengøring af motionslokalet.  
Vi har som målsætning at fortsætte med at udvikle foreningen, og vil også 
gerne i kontakt med dig, der har mod på selv at starte en anden form for 
holdtræning op, så vi kan tage en snak om dine idéer. 
Send en mail til info@stoubymotion.dk eller ring til Rune Stensdal på tlf. 
7589 7015. 
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Aktivitetsdag i Multihuset, lørdag den 18. april 2009 
En række lokale foreninger og frivillige hjælpere stod bag aktivitetsdagen i 
Multihuset den 18. april. Vi havde allieret os med Peter Nielsen fra Heden-
sted Centeret, og havde lånt en masse sjove rekvisitter, som børn og barn-
lige sjæle kunne hoppe på og lege med. Vi havde også lejet en kæmpe stor 
Tarzanbane, og at dømme efter antallet af børn, var det et ubetinget hit. 
Vejret viste sig fra sin pæne side den weekend, og det har utvivlsomt haft 
indflydelse på deltagerantallet. Der var ca. 75 børn i løbet af dagen, og det 
var nok til at arrangementet gav et lille overskud. 
Stouby motions åbenthus-arrangement tiltrak nogle nysgerrige, og det blev 
da også til et enkelt nyt medlem. 
Judit og Jette i caféen havde lavet en rigtig god middag, som de ca. 40 del-
tagere i aftenens fællesspisning kunne nyde, da aktivitetsdagen var slut. 

/Rune Stensdal 
 
 
Stoubyløbet, lørdag den 20. juni kl. 1100  
Vi håber rigtig mange har lyst at løbe – både voksne og børn. 2 ruter, en let 
rute på 3,3 km. på asfalt, og en hård 10 km. på asfalt/skovsti. 
Tilmeld dig senest den 13. juni på helenefruelund@msn.com. Vigtigt at op-
lyse navn, alder, distance og adresse. Tilmeldingen er gyldig, når beløbet 
(50,- for voksne og 25,- for børn) er indbetalt på kontonummer: 7030-
0001607795. Husk at oplyse navnene på dem du indbetaler for. 
Du kan læse mere om løbet, og se kort over ruterne, på www.stouby.nu. 
Du kan eftertilmelde dig på dagen, det koster 10 mere pr. person. 
God løbetur!   (se mere om sommerfesten på side 14 -16) 
 
 
Vil I med ud at løbetræne til Stoubyløbet? 
Vi forsøger i det helt små, på prøvebasis, om vi skal have en løbeklub/et lø-
behold i Stouby.  
1. gang er tirsdag den 2. juni kl. 17 udenfor Multihuset. Vi finder en rute på 
ca. 5 km. og der er både mulighed for, at man kan løbe og gå. Vi regner 
med at være færdige senest kl. 18.  
Møde op denne dag, så ser vi hvor stor succes det bliver. Hvis det går fint, 
kan vi arbejde videre med projektet, og gøre lidt mere ud af det efterhån-
den. Kig efter opslag ved Yding og Multihuset og www.stouby.nu 

/Kristina Juul 
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NYT FRA STOUBY HUSHOLDNINGSFORENING 
Efter mange overvejelser har bestyrelsen nu besluttet at vi skifter navn til:  
STOUBYS AKTIVE PIGER 
Vi synes ikke det gamle navn er tidssvarende længere. 
Indholdet i vores program svarer heller ikke til navnet. 
Vi satser på mange andre ting end lige madlavning og udførelse af diverse 
huslige gøremål. 

 Vi har ca. 8 møder om året. 
 Vi hører foredrag 
 Vi tager på ture for at se f.eks. haver, besøge firmaer og få orientering 

om hvad de laver og står for. 
 Vi har en modeopvisning hvert år 
 Vi har fingeren på pulsen i vores lokale område om der er nogle vi kan 

besøge eller høre om 
 Den sidste tirsdag i maj har vi en heldagsudflugt, vi har kaffe og kage 

med og besøger nogle seværdigheder. 
 I år går turen f.eks. til Gammel Estrup. Derefter slutter vi af med mid-

dag på Hyrup Kro 
 Til sommerfesten er vi med i teltet. Her er det os der står for sildebor-

det. 
 

Vi lægger os i det hele taget meget i selen for at lave et godt og alsidigt 
program og er også meget åbne for eventuelle ideer fra medlemmerne. 
Vi gør hvad vi kan for at det skal være hyggeligt og rart at være sammen i 
foreningen. 
Det nye program følger senere. 

Mange venlige hilsner Stoubys Aktive Piger 
____________________________________________________________ 

 
Generalforsamling i Stouby Multihus den 23. april 2009 
Bestyrelsen ser herefter sådan ud 
Just Kristensen formand 
Erik Laursen næstformand 
Kristina Juul sekretær 
Poul Erik Sørensen bestyrelsesmedlem 
Hans Friis bestyrelsesmedlem 
Bo Poulsen bestyrelsesmedlem 
Lone Tranholm Anthonsen  bestyrelsesmedlem (er efterfølgende 

 udtrådt af bestyrelsen og suppleanten 
 Christina Vistrup indtrådt i stedet)  



10

 

Christina Vistrup  suppleant (er efterfølgende indtrådt i 
 bestyrelsen jf. ovenfor) 

Hans Jørn Sørensen  suppleant 
Niels Henning B. Mikkelsen intern revisor 
Chresten Bruun intern revisor  
Kirsten Jørgensen  kasserer, uden for bestyrelsen. 
 
Beretning kan fås ved henvendelse til Just Kristensen, telefon 75 89 70 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Vejle Tim

Niels

Tommy

På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
www.sparnord.dk/vejle

SOLID ERFARING, 
 LOKALT KENDSKAB OG TILLID
- KAN GØRE FORSKELLEN

Mød os i 
Spar Nord Vejle

Karen Hansen
Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård 
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk

UIMODSTÅELIGT
UDSALG

Udvalgte Spring og High Summer 
varer 2009, 
nedsættes markant.
Kom først, og få del i de gode tilbud!

Jeg holder udsalgs åbent
Lørdag d. 6/6 fra kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 11/6 fra kl. 18.00 - 21.00

Lørdag d. 13/6 fra kl. 11.00 - 16.00

Glæder mig til at se dig!

Hyrup Modebutik
V/ Betina Bohn Pedersen
Lysegårdsvej 24
7140 Stouby
Tlf.: 60 47 90 96

www.green-house.com/hyrup



11

 

 
Skt. Hans på Vejlefjord 
Vejlefjord indbyder til Skt. Hans-buffet og helaftensarrangement tirsdag den
23. juni.   Vi elsker vort land… 
 
Skt. Hans-buffet 
Midsommermagi og hygge. Bål og fortryllende stemning.  
Vejlefjord frister med lækker Skt. Hans-buffet kl. 17.30 – 20.00 og bål på 
stranden fra kl. 20.00. 
Pris pr. person kr. 198,- (ekskl. drikkevarer), børn under 12 år halv pris.  
 
Skt. Hans - helaftensarrangement 
Skt. Hans aften er bål, hygge og midsommerens magi. Mange har Skt. 
Hans-traditioner sammen med familie og venner. Dejligt, men hvad med at
invitere dem med til lidt fornyelse? 
Vi byder på en stemningsfuld Skt. Hans-aften med lækker buffet fra kl. 
17.30-20.00. Derefter er der bål på stranden, og fra kl. 20.30-24.00 er der 
Skt.-Hans-stemning i De Termiske Bade, hvor saunagus og gospelsang er 
med til at give dig en uforglemmelig oplevelse.  
Pris pr. person for helaftensarrangementet kr. 499,- (ekskl. drikkevarer).  
Bemærk: børn under 14 år har ikke adgang til De Termiske Bade. 
 
Husk: Der er rabat til 7140-borgere 
Vejlefjord giver 10 % rabat til Stouby-borgere på Skt. Hans-buffet og helaf-
tensarrangementet samt i øvrigt på menuer og småretter alle ugens dage 
og på adgang til De Termiske Bade fra mandag til torsdag. Husk derfor do-
kumentation for din 7140-bopæl ved betalingen. 
 
Booking 
Kontakt receptionen, tlf. 7682 3380 og hør nærmere om denne særlige af-
ten.   
Vejlefjord glæder sig til at byde dig velkommen! 
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Bogbilen kommer til Stouby ved købmanden 
 
TIRSDAG kl. 14-15.30 i ULIGE UGER 
NB: Bogbilen har ferie i uge 27 – 32 (begge 
inkl.) 
 
Ring til Juelsminde Bibliotek tlf. 75 69 37 33 
hvis du ønsker at bestille materialer – så har vi 
dem med næste gang – eller så hurtigt de kan 
skaffes frem. 
 

Sct. Hans på Vejlefjord …

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tel. 7682 3380

HOTEL & KONFERENCE
receptionen@vejlefjord.dk

 www.hotelvejlefjord.dk

Lækker Sct. Hans-buffet og bål på 
stranden, pris 198,- pr. person. 
Børn halv pris.

Helaftens arrangement med buffet, bål, 
termiske bade, saunagus og gospelsang, 
pris 499,- pr. person.

Midsommer, magi og hygge – tirsdag d. 23. juni



13
 

Eller bestil selv via internet på www.hedenstedbib.dk eller www.bibliotek.dk 
Referat fra stiftende generalforsamling i Stouby Skoles Venner 

 
Fremmødte: Der var i alt fremmødt 7 personer.   
 

1. Valg af dirigent Martin Munkholm blev valgt til dirigent. 
 

2. Forslag til vedtægter 
Forslag til vedtægter blev gennemgået. Der blev foretaget nogle 
ændringer i forhold til det fremlagte. Forslag til vedtægter samt den 
reviderede udgave kan rekvireres, hvis det ønskes. 

 
3. Vedtagelse af vedtægter 

 Vedtægterne blev vedtaget i den reviderede form.  
 

4. Fastlæggelse af kontingent 
 Der var enighed om, at lave differentieret kontingent, således at 
 husstande med tilknytning til skolen betaler mere end husstande 
 uden tilknytning.  
 Kontingent pr. husstand blev fastsat til følgende: 
 100 kr. pr. år for husstande uden tilknytning til skolen 
 200 kr. pr. år for husstande med tilknytning til skolen 
 Ovenstående sats er gældende for år 2009 og 2010. 

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Følgende blev valgt til bestyrelsesmedlemmer: 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Susanne Hansen    valgt for 1 år 
Jimmi Brøndum   valgt for 1 år 
Erling Nordtoft   valgt for 2 år 
Bettina Sørensen   valgt for 2 år 
Martin Munkholm (rep. fra skolebest.) 
Suppleanter: Bjørn Lorenzen og Anita Andersen 

 
6. Valg af revisor og suppleant 

 Revisor:  Anita Andersen og Klaus Holgersen 
 Det var ikke muligt at vælge suppleanter. 

 
7. Eventuelt: Ingen bemærkninger. 

Referent: Bettina Sørensen 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte formand Erling Nordtoft på telefon 75 69 12 86. 
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Sommerfest i Stouby i uge 25  

- fra mandag den 15. juni til lørdag den 20. juni 
 
Vi glæder os endnu engang til at byde velkommen til Sommerfest i Stouby. 
 
Strand Grillparty foregår i år ved Vejlefjord, her er læ, og bålpladsen anven-
des til snobrødsbagning for børnene. 
Vi parkerer ved bommen og går det sidste stykke!   
 
Husk tilmelding til markedsdagen foregår til Lars F. på tlf. 23 42 44 56. 
 
Der bliver om lørdagen mulighed for at besigtige udstillede motorcykler. 
 
Stoubyløbet 3,3 og 10 km. er sat på programmet igen (se omtale på side 7) 
 
Vi er glade for at kunne fortælle, at spejderne igen er at finde på pladsen. 
De er måske ikke så mange som tidligere; men garanteret et besøg værd. 
 
Stouby Motion vil være til stede på pladsen om lørdagen. 
Der vil naturligvis være mulighed for at tilmelde sig. Derudover bliver arran-
geret en eller anden form for konkurrence på en ”maskine”.   
 
Det forventede overskud bliver delt mellem Husholdningsforeningen, 
Spejderne, lokalrådet og Idrætsforeningen (som får størstedelen). 
 
Vi håber naturligvis – som sædvanlig - på stor opbakning, ikke mindst til fe-
sten fredag aften. Prisen for festen fredag aften er kr. 125,- 
Det kunne være morsomt, hvis tidligere stoubyborgere som søskende, 
klassekammerater, fodbold-, håndboldspillere m.v. deltog i festen. 
Det kan også være, dine ansatte har fortjent en ekstra sommerfest – så  
inviter dem (det giver 10 % rabat på alt – kontakt Jens Otto). 
Naboer tages naturligvis i hobetal med til festen. Målet er naturligvis at vi 
bliver rigtig mange – og alle får en uforglemmelig fest. 
 
Kom og se ”overraskelsen”. 
 
Hold i øvrigt øje med ”opslagstavlen” hos Yding – der kan komme  
yderligere overraskelser.   
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                                                                             Sommerfestudvalget. 
Program for sommerfest år 2009  
 
Søn. 14/6 og ugen ud: Salg af lodsedler                                      
 
Ons. 17/6 kl. 1830: Strand Grillparty (inkl. havemøbler) – NB Vejlefjord 
    
Tors. 18/6 kl. 16  Telte opstilles 
Kl. 19.00-23.00           Bankospil i hallen – der sælges grillpølser  
 
Fre. 19/6 kl. 17-? Skydetelt og sømblok 
Kl. 17.00 -?  Salg af pølser 
Kl. 17.00-02.00           Bar/slik/isbod i teltet                                 
Kl. 18.00-02.00           Festaften i teltet m. ”Put and take”.  (med  
 overraskelse). Helstegt gris med kart.salat/salat              
 
Lør. 20/6 kl. 09.00 Gratis kaffe og rundstykker 
Kl. 09.00 - 15.30         Bar og slikbod i teltet er åben  
Kl. 10.00 - 13.00        Ansigtsmaling                   
Kl. 10.00 - 14.00         Markedsdag – bl.a. fremvisning af motorcykler  
Kl. 10.00 -?  Salg af pølser.                                            
Kl. 10.00 – 15.00        Skydetelt/sømblok 
Kl. 10.00 – 15.00        Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m 
Kl. 10.30 Gymnastikopvisning - Idrætsforeningen 
Kl. 11.00                     Stoubyløbet (se mere på side 7) 
Kl. 11.00                     Cykelringridning for børn.                                                   
Kl. 11.00 - 15.00         Hoppepude                                                 
Kl. 11.00 -? Koklatarrangement   
Kl. 11.00                     Stouby Musikskoles Orkester.                                   
Kl. 12.00 - 13.00        Gratis Sildebord  
Kl. 12.00                     Sponsorarrangement (se herunder) 
Kl. 12.00 – 14.00        Frisør      
Kl. 12.30 Gymnastikopvisning - Idrætsforeningen 
Kl. 13.00                     Gadefodbold (se mere side16)                                    
Kl. 15.00                     Finaleskydning 
 
Sponsorarrangement 
Vi inviterer igen i år vore sponsorer på en øl og snaps sammen med silde-
bordet lørdag middag. Hver enkelt bliver inviteret skriftligt.  
Sker der af en eller anden grund en fejl, så du som sponsor ikke bliver invi-
teret – kommer du alligevel. 
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Tovholder på arrangementet er Jens Otto. 
Gadefodbold 
Lige som sidste år bliver der arrangeret gadefodbold til Sommerfesten.  
Det foregår lørdag d. 20/6 kl. 13.00. 
 
Reglerne er: 

a) Der spilles på en håndboldbane. 
b) Kamptid 10 min. 
c) 4 spillere på banen ad gangen – ubegrænset 

udskiftning. 
d) Der skal være mindst 2 damer eller børn 

under 12 år på banen hele tiden. 
e) Kun børn og damer må score mål. 

 
Meningen er, som det fremgår af reglerne, at skabe fodboldhygge for hele 
familien. 
Der er præmier til 1. og 2. plads i turneringen. Deltagelse: kr. 50,- pr. hold. 
Tilmelding: Tommy Hansen tlf. 7589 7290 eller Lars Pedersen 7589 7253. 
Så der er ingen tid at spilde – se at få fat i naboen og stil et gadefodbold-
hold. Der har i ”gamle dage” været op til 16 tilmeldte hold.  
__________________________________________________________ 
 
 

 
 
At der ikke er flere, som har lyst til at spille tennis? 
 
Du kan spille lige så tit du vil. Mangler du en at  
spille med - så prøver vi at løse dette. 
Du kan spille gratis på prøve i 14 dage, 
hvor du også kan låne ketsjere og bolde. 
 
Vedr. priser m.m. - se Stouby Bladet nr. 128 fra april.  
Eller ring til Klaus Petersen tlf. 75 89 77 71 
 

Med venlig hilsen Tennisudvalget. 
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Stouby Gruppe 
www.stoubyspejder.dk 
  

Program sommer 2009 
 
30/5-1/6  Sommerlejr på Terp Spejdercenter 
10/6 Grill og sejlads v Æbleskoven 
17/6 Sommerafslutning m oprykning 
20/6 Vi har en bod til sommerfesten 
19/8 Opstart efter ferien 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Nyt fra spejderne: 
Så er forårssæsonen ved at være slut 
og det har været et godt forår for 
spejderne. 
Vi har mange glade spejderbørn og 
er også blevet forstærket med en 
ekstra leder. 
Vi håber mange fortsætter efter ferien og at der kommer både nye børn og 
voksne i næste sæson. 
Grill og sejlads: 
Den 10/6 tager vi til 
spejdercenter Æbleskoven ved 
Daugård Strand, hvor vi skal 
prøve deres joller og kanoer. 
Herefter skal vi grille sammen 
med spejdernes forældre. 
Oprykning: 
Til sommerafslutningen rykker 
dem der nu går i 1. Klasse, op 
og bliver ulve. Dem, der nu går i 3. Klasse, bliver junior spejdere. Vi 
uddeler også årsstjerner. 
Efter ferien: 
Da vi nu har et hold Junior spejdere (4. – 5. Klasse), har vi valgt at lave lidt 
om på tiderne, så vi starter op i august med: 
Bævere 0. og 1. Klasse onsdage 17:00 – 18:30 
Ulve 2. og 3. Klasse onsdage 17:00 – 18:30 
Junior 4. og 5. Klasse onsdage 19:00 – 20:30 
Kontakt os: 
Heini Guttesen  spejder@svangut.dk   76759096/41329337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   76759009/40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 75688702/24876919 
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd
Kære Stouby borgere

Stoubys fremtidige udvikling
I sidste nummer skrev jeg, at Lokalrådets udviklingsgruppe skulle have et 
møde med Susanne Ernst og Kim Rosenkilde fra Hedensted kommune an-
gående opfølgning på projekt Stoubys udvikling. 

Følgende er sket siden sidst:

Teknisk Afdeling i Hedensted kommune har sammen med Sydøstjyllands 
Politi besigtiget krydset ved Sanatorievej / Fakkegravvej med henblik på 
ændring af vigepligtsforholdene jf. forslag fremsat fra Stouby Lokalråd.

Sydøstjylland Politi har truffet den afgørelse, at ændring af vigepligtsforhol-
dene ikke kan imødekommes. Begrundelsen er, at Fakkegravvej er den fy-
siske lige vej, medens Sanatorievej er en tilkørselsvej til Fakkegravvej - alt-
så et T-kryds.En ændring af vigepligtsforholdene ville betyde erfarings-
mæssig øget uheldsrisiko. 

Kommunens repræsentant var enig i ovennævnte betragtninger og påtæn-
ker således ikke at påklage afgørelses retslige spørgsmål.
Politiet var derimod positive overfor forbedringer af afmærkninger mv. om-
kring krydset der kan understrege krydsets nuværende vigepligtsforhold, 
hvilket blev drøftet ved besigtigelsen. 

Der arbejdes således videre med mulighederne for dette.

Underskrevet af René Knudsen, Teknisk Afdeling Hedensted kommune.
I Lokalrådet vil vi følge op på sagen, og I vil høre nærmere herom.

Indvielse af torvet
Lørdag den 13. juni kl. 10.00 skal torvet ved købmand Yding indvies.
Vi vil servere en kop kaffe og kage, og sørger for underholdning.
Der kommer opslag, som beskriver dagens forløb nærmere. Så hold øje 
med opslaget.
Alle er velkomne. Vi håber at rigtig mange vil lægge vejen forbi. På glad 
gensyn den 13. juni.

Har I lagt mærke til, at der er blevet gjort rent mellem buskene ved torvet?
En stor tak til Frede Ravn for det!    

Stouby og Omegns Lokalråd, Kirsten Jørgensen, formand
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Har du lyst til at hjælpe din by?  
Stouby bladet har brug for en annonceansvarlig.  
En, der har lyst til at sælge annoncer, og holde styr på vores annoncører. 
Kontakt redaktionen, hvis du har lyst at hjælpe os med Stouby bladet. 
redaktion@stouby.nu eller ring til Helene Fruelund på 21 82 96 22. 

Venlig hilsen redaktionen  
____________________________________________________________ 

 
Referat af Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd 
i Stouby Multihus d. 27. april 2009 kl. 19.00 
 
Der var 22 fremmødte. 
 
1: Valg af dirigent Ole Lyse valgt. 
 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2: Beretning ved formanden 

Kirsten Jørgensen aflagde beretning. Beretningen var uddelt på mødet. 
 
Henrik W. Wiingreen bad formanden uddybe, hvorfor der var to besty-
relsesmedlemmer, der havde valgt at forlade bestyrelsen i utide. 
Kirsten Jørgensen redegjorde for forløbet. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 

 
3: Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren 

Rune Stensdal fremlagde regnskabet for 2008. Regnskabet godkendt. 
 
Henrik W. Wiingreen bad Rune om også at aflægge beretning for Stou-
by bladet, idet bladet økonomi ikke fremgik af regnskabsaflæggelsen for 
Lokalrådet. 
Rune svarede, at Stouby bladet ikke aflægger et selvstændigt regnskab, 
men lovede at give en oversigt under punkt 10 (se dette punkt). 

 
4: Fastlæggelse af kontingent Kontingentet for 2010 er uændret. 
 
 
5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsens forslag om at nedsætte antallet af bestyrelsesposter fra 9 
til 7 – dvs. fra 7 til 5 valgte (idet GIF og Skolebestyrelsen hver udpeger 
et medlem) blev vedtaget med stemmetallene: 
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5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsens forslag om at nedsætte antallet af bestyrelsesposter fra 9 
til 7 – dvs. fra 7 til 5 valgte (idet GIF og Skolebestyrelsen hver udpeger 
et medlem) blev vedtaget med stemmetallene: 
17 stemte for, 4 stemte imod og 1 ugyldig  
Dermed skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 

6: Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
7: Valg til bestyrelsen 

På valg: Kirsten Jørgensen og Bo Poulsen. 
Følgende stillede op til valget: Kirsten Jørgensen og Linda Jill Peitersen. 
 
Henrik W. Wiingreen ønskede en mistillidsafstemning om Kirsten Jør-
gensens kandidatur og stemmetallene var  
17 stemte imod, 2 stemte for og 3 undlod at stemme. 
Der var dermed fortsat solid opbakning til Kirsten Jørgensen og både 
Kirsten Jørgensen og Linda Jill Peitersen blev således valgt. 

 
8: Valg af 2 suppleanter 

På valg: Helle Ravn og Frede Ravn 
Følgende stillede op til valget: 
Bo Poulsen 
Karen Hansen 
Begge de opstillede blev valgt uden afstemning. 

 
9: Valg af 2 revisorer 

På valg: Hans Jørn Sørensen og Svend Erik Dam Nielsen 
Begge blev genvalgt uden afstemning. 

 
10: Eventuelt 

Lars Aage Hansen mindede om, at den der laver meget, risikerer meget 
kritik. Lars Aage foreslog, at Kirsten Jørgensen skulle have Stoubypri-
sen 2009 for sin store indsats for byen. 
 
Rune gav en oversigt over Stoubybladets økonomi. 
Lene Wiingreen gav udryk for, at der manglede 10.000 kr. 
Rune spurgte om det ikke var likviditeten hun mente. Der stod ca. 
14.000 kr. på bankkontoen den 1. januar 2009. 
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STOUBY  HORNUM 
Mandag den 1. juni 2. Pinsedag  Ingen      10.30     
Søndag den 7. juni Trinitatis søndag           10.30 BIL    Ingen              
Søndag den 14. juni 1. s.e. trin.  Ingen    10.30   
Søndag den 21. juni 2. s.e. trin.   10.30 BIL    Ingen 
Søndag den 28. juni 3. s.e. trin.   Ingen    10.30 
Søndag den 5. juli 4. s.e. trin.            9.00 Rikke Mai   Ingen    
Søndag den 12. juli. 5. s.e. trin.   Ingen                   9.00 Rikke Mai     
Søndag den 19. juli 6. s.e. trin.   Ingen    Ingen  
Søndag den 26. juli 7. s.e. trin.    9.00 Fin Petersen   Ingen  
Søndag den 2. aug. 8. s.e. trin.   Ingen    10.30       
Søndag den 9. aug. 9. s.e. trin.   10.30 BIL    Ingen    
Søndag den 16. aug. 10. s.e. trin.   Ingen    10.30 
Søndag den 23. aug. 11. s.e. trin.   10.30 BIL    Ingen 
Søndag den 30. aug. 12. s.e. trin.       Ingen         10.30  
 
 
Kammerkor i Stouby Kirke 
Ved gudstjenesterne i Stouby Kirke kl. 10.30 den 7. juni, den 21. juni, den 9. aug. og endelig den 
23. aug. medvirker et mindre kammerkor. Koret vil deltage i gudstjenesterne ca. 1 gang pr. 
måned eller efter behov i forbindelse med højtiderne eller andre mærkedage. Koret har det 
primære formål at løfte salmesangen, men selvstændige opgaver kan også komme på tale.    
 
Russisk kossakkor synger i Stouby Kirke  
Tirsdag den 1. sept. kl. 19.30 får vi besøg af det verdensberømte kor ”The Black Sea Don 
Cossaks”, der er på en omfattende Europaturné. Koret tæller i alt 25 medlemmer, som er 
uddannede på konservatorierne i Rusland og Bulgarien. Heraf udvælges så 8 sangere, der 
deltager i årets turne. Der venter os en koroplevelse i særklasse med russisk kirke- og folkemusik. 
Billetter á120 kr. i forsalg – og 130 kr. ved indgangen. Børn under 15 år er gratis.  
 
Konfirmander 2008/2009 
Under visningen af de nye konfirmander begynder onsdag den 9. sept. kl. 8.00 - 9.30 i Stouby 
Multihus. Stouby Menighedsråd sørger for bustransport til skolen i Hornsyld, når undervisningen 
er forbi. Onsdagene før den 9. sept. og efter konfirmationen den 2. maj 2010 – sørger forældrene 
selv for transporten til skolen til kl. 10.00.       
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(fortsat fra side 21) 
Bo Poulsen svarede, at det ikke ville være passende, men der er et ar-
bejde i gang med henblik på en samlet løsning for udearealerne for sko-
len og Multihuset. 
Hertil bemærkede Ole Lyse, at Lokale- og Anlægsfonden er positivt 
stemt for et fælles projekt til 2,4 mio.  
 
Henrik W. Wiingreen bad Bo Poulsen forklare, hvad der var aftalt vedrø-
rende webmaster og Stouby bladet. 
Bo Poulsen ville kun kommentere webben. 
Lokalrådet bruger nu kommunens hjemmeside som en overgangsord-
ning, indtil en ny hjemmeside kan køre på samme platform som GIF og 
Stouby Motion. 
 
Ole Lyse fremdrog et eksemplar af tredje årgang af Stouby bladet (den-
gang GIFFEN). Ole glædede sig til at se, hvordan Stouby bladet udvik-
ler sig. 
 
Klaus Petersen spurgte til hvilke planer Lokalrådet har med hensyn til 
Mølleparken. 
Kirsten Jørgensen svarede, at Lokalrådet ikke har penge til et sådant 
arbejde. I givet fald skal det være andelsboligforeningen, der skal beta-
le. De ældre er dog muligvis ikke trygge, hvis der kommer for mange 
unge i parken. 
 
Svend Erik Dam Nielsen foreslog at overveje at lave Stouby bladet som 
en web-udgivelse for at spare penge. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Kirsten Jørgensen, formand 
Linda Jill Peitersen, næstformand 
Rune Stensdal, kasserer 
Bjørn Lorenzen, sekretær 
Øvrige: Lotte N. Johannesen, Anker Jørgensen, Helene Fruelund 
Suppleanter: Karen Hansen, Bo Poulsen 
 

Referent: Bjørn Lorenzen 
 
Du kan se formandens beretning på stouby.nu eller få den hos Kirsten Jørgensen, tlf.: 75897546. 
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28 Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078
 

Aktivitetsliste 
Juni 
30/5-1/6. Spejdersommerlejr på Terp Spejdercenter, se side 17 
2. Bogbilen ved købmanden, se side 12 
2. Opstart af løbetræning, se side 7 
7. Kammerkor ved gudstjeneste i Stouby Kirke, se side 23 
10. Spejdermøde, grill og sejlads ved Æbleskoven, se side 17 
13. Indvielse af Torvet, se side 19 
Hele uge 25: sommerfest, se side 14-16 
16. Bogbilen ved købmanden, se side 12 
17. Spejdermøde, sommerafslutning med oprykning, se side 17 
17. Strand grillparty på Vejlefjord, se side 15 
18. Bankospil, se side 15 
19. Aktiviteter og fest på sommefestpladsen, se side 15 
20. Marked og masse andet, se side 14-16 
21. Kammerkor ved gudstjeneste i Stouby Kirke, se side 23 
23. Skt. Hans på Vejlefjord, se side 11 
 
Juli 
25. Pokalskydning med Stouby Jagtforening, kontaktinformation, se side 27 
 
August 
9. Kammerkor ved gudstjeneste i Stouby Kirke, se side 23 
11. Bogbilen ved købmanden, se side 12 
19. Spejderopstart efter sommerferien, se side 17 
23. Kammerkor ved gudstjeneste i Stouby Kirke, se side 23 
25. Bogbilen ved købmanden, se side 12 
 
September 
1. Russisk kossakkor i Stouby Kirke, se side 23 
8. Opstart for undervisning af nye konfirmander, se side 23 
10. Generalforsamling i Stouby Jagtforening, kontaktinformation, se side 27 
 
Næste nummer (nr. 130) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af august 2009. 
Deadline for materiale til bladet er den 20. august 2009 
Se her hvornår de følgende numre udgives: 
Nr. 131 i starten af oktober (uge 40) 
Nr. 132 i starten af december (uge 49) 
Nr. 133 i starten af februar 2010 (uge 6) 
Nr. 134 i starten af april 2010 


