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Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 
2009 
 

Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen.   

Vores største opgave har været projekt udvikling af Stouby. Projektet arbejdes der fortsat med og 
vil blive arbejdet med i de kommende år. Nærmere herom senere i beretningen. 

I det forgangne år har 2 medlemmer valgt at forlade bestyrelsen. Det drejer sig om Claus Hansen og 
Henrik Wiingreen. Ligeledes har vi måttet sige farvel til Stouby Bladets redaktion, og danne en ny 
redaktion. 

Herefter består bestyrelsen af  

Kirsten Jørgensen formand 

Bo Poulsen  næstformand 

Rune Stensdal kasserer 

Bjørn Lorenzen sekretær 

Helene Fruelund bestyrelsesmedlem 

Lotte N. Johansen - 

Anker Jørgensen - 

Helle Ravn Olesen suppleant 

Frede Ravn  - 

 

Tilsvarende består Stouby bladets redaktion af  

Helene Fruelund 

Bo Poulsen 

Bjørn Lorenzen 

 

Bestyrelsens beretning er opdelt i følgende punkter: 
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• Udvikling af Stouby 

• Landdistriktsråd 

• Arrangementer 

• Etablering af torv ved købmand Yding 

• Tilskud/Gaver 

• Alfred Nielsens Stiftelse 

• Hjemmesiden 

• Stouby Bladet 

• Afslutning  

 

Udvikling af Stouby 

Siden sidste generalforsamling er der sket meget med projektet udvikling af Stouby. 

I maj måned 2008 blev det holdt et stort borgermøde, hvor vi alle fik mulighed for at fremkomme 
med vores ønsker og behov.  

Sammen med Hedensted kommune og vores udviklingsgruppe som består af: 

• Linda Peitersen 

• Bjørn Lorenzen 

• Ulla og Johs. Yding 

• Henriette Skov 

• Erling Juul 

• Henrik Pilegaard 

• Lone Yding 

har vi arbejdet på projektet i 2008 og arbejder fortsat. 

 

Vi har sendt skrivelser til Hedensted kommune – Vejafdelingen vedrørende  
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Forhold omkring Vejlevej/Bråskovvej  

Hedensted kommunes svar forkortet: 

I samarbejde med politiet og skolen er der udarbejdet forslag til fartdæmpning m.m. på Vejlevej ud 
for skolen. Forslaget omfatter bl.a. arealer med farvet asfalt på kørebanen, og vil af vejrmæssige 
grunde først kunne udføres i 2009. 

Det er efterfølgende oplyst, at projektet sættes i værk til sommer 2009. 

Ønsket om forlægning af Bråskovvej og etablering af cykelsti er der desværre ikke mulighed for at 
imødekomme lige for tiden af økonomiske grunde.  Der foregår en prioritering, og jeres forslag vil 
indgå heri. 

Sanatorievej 

Den 14. april i år havde vi et møde med Susanne Ernst fra Hedensted kommune, og hun har ved sin 
opfølgning på sagen hos Hans Ole Schou fået oplyst,  at i uge 17 (altså sidste uge) foretages der 
trafiktælling ved henholdsvis Fakkegravvej 16 og Sanatorievej 9.  

Den kollektive Trafik  

De anførte betragtninger og forslag vedrørende den kollektive trafik vil indgå i det videre arbejde på 
dette område. Trafikselskabet havde en frist i september måned for ændringsforslag til næste 
køreplan, så forslagene vil først kunne komme i betragtning derefter.  

Regionen har som bekendt planer om omlægninger / reduktioner på de regionale ruter fra 2010. 
Forud for dette vil der blive drøftelser med de respektive kommuner, og i den forbindelse vil vi 
være meget opmærksomme på forbindelserne til uddannelsesinstitutioner m.v.    

Mølleparken 

Da det er Juelsminde Andelsboligforening der ejer Mølleparken, er forslaget om forskønnelse og 
etablering af en legeplads i området videresendt til boligforeningen, som I kan kontakte for videre 
drøftelser om mulighederne.   

Udstykning af parcelhusgrunde 

Angående udstykning af parcelhusgrunde er dette afhængigt af, hvordan ser Kommuneplanen og 
Lokalplanen ud. 

Kommuneplanen kommer til høring i løbet af sommeren, og vi vil til den tid sammen med vores 
udviklingsgruppe indkalde til møde.   
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Landdistriktsråd 

Rådet består af 7 repræsentanter fra lokalrådene i Hedensted kommune. Stouby og Omegns 
Lokalråd har en plads i rådet. En plads vi har meget glæde af, da det er her trådene samles for alle 
lokalrådene i kommunen, og erfaringer udveksles. 

Eksempler på emner, som behandles i Landdistriktsrådet er: 

• Landdistriktspolitik 

• Lokalområdeudvikling 

• Landdistriktspuljer 

Arrangementer 

Lokalrådet har arrangeret 

• Kjørmesgilde (kun for mænd) Det kunne være interessant her i aften at høre, om der er 
interesse for, at der arrangeres noget tilsvarende for vore kvindelige medlemmer. 

 

I samarbejde med andre foreninger har Lokalrådet arrangeret:  

• Sommerfest  
• Halfest 

 
Til det sidstnævnte arrangement uddelte lokalrådet gaver til tilflyttere. Gaverne var et kort over 
Stouby og omegn. 

Årets pris gik til formanden for Stouby Motion for hans indsats med opstart og videre drift af 
Stouby Motion. 

Herudover står lokalrådet økonomisk bag vores 2 ildsjæle Anne Mette Lage og Susanne Pedersens 
juletræsfest, som de arrangerer i samarbejde med andre frivillige Stouby borgere. 

En stor tak til alle for jeres indsats Vi håber, vi også fremover kan regne med jer. 

Etablering af torv ved købmand Yding 

Lige inden jul blev torvet ved købmand Yding etableret. Midlerne til torvet fik vi bevilget ved 
Hedensted kommune. 

Da det var vinter, da torvet var færdigt, har der endnu ikke været holdt indvielse, men nu er datoen 
fastlagt. Det bliver lørdag 13. juni kl. 13.00. 

Vi håber mange af jer vil komme, så vi kan få en festlig og hyggelig dag ud af det. 
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Tilskud/Gaver 

Lokalrådet har givet  

• Naturbørnehaven 7.000 kr. som tilskud til etablering af legeplads. 

• Lokalarkivet 1.475 kr. til indkøb af tavleophæng 

• Stouby skole 1.500 kr. til indvielse af 1. etape af renoveringen af skolen. Beløbet er øremærket 
til anvendelse i forbindelse af anlæg af ny legeplads, når hele byggeriet er færdiggjort.  

Alfred Nielsens Stiftelse 

Fondsbestyrelsen for Alfred Nielsens Stiftelse som består af 

• Ole Lyse 

• Erling Juul 

• Kirsten Jørgensen  

har været en tur i Civilstyrelsen i København med det formål, at få ændret fondsbestemmelserne, så 
vi får en bredere vifte over de, som er berettiget til midler fra fonden. 

Mødet forløb for så vidt godt, Styrelsen kunne se vores problem og forstod også vores ønske. De 
lovede at arbejde på sagen. Men indtil videre har vi intet hørt fra dem.   

Det er så ærgerligt at en stor sum på ca. 800.000 kr. står uden at kunne røres, da der set med vores 
øjne er flere ting vi kunne bruge pengene til her i Stouby og omegn.  

Hjemmesiden 

Hjemmesiden stoubylokal eksisterer fortsat, men vi har valgt nyt domænenavn stouby.nu, ligesom 
vi har valgt i en overgangsperiode at bruge Hedensted kommunes løsning for lokalråd på grund af 
support. Det nye domæne peger på stoubylokal. 

Stouby Bladet 

Har i den forløbne periode udviklet sig til et virkelig læseværdigt blad. Takket være både den 
tidligere og den nuværende redaktion. 

Stor tak til alle for jeres indsats. 

Afslutning  

Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd vil gerne endnu en gang sige tak til jer, der er mødt op 
i aften, og overgiver hermed vores beretning til generalforsamlingens behandling. 
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