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Referat Lokalrådsmøde 11. august 2009 
Multihuset 

 
Tilstede: Kirsten, Linda, Anker, Karen Rune, Helene, Lotte og Bjørn. 
Fraværende: Bo. 
Ole Lyse deltog under pkt. 3. 
 
Pkt. 1.:  Dagsorden 

Godkendt 
 
Pkt. 2.: Referat 

Godkendt 
 

Pkt. 3.: Kommuneplanen til drøftelse 
Ole Lyse orienterede om baggrunden for lokalplanen. Bl.a. skal vi være 
opmærksomme på tidspres pga. meget kort høringsfrist. 
Ole gennemgik udviklingen indenfor antal byggegrunde, og vi diskuterede 
problemerne med at få flere. Enighed om, at flere byggegrunde er næste mål i en 
udvikling, siden Stouby nu har både skole, børnehave, hal, Multihus mm. 
Ved rammerne for kommuneplanen er Stouby tænkt ind i et stort fælles område, der 
hedder "Hornsyld-Vejlefjord" - bekymring for, at Stouby bliver "væk" i denne 
sammenhæng. 
Vi vil arbejde for, at der kan fås flere byggegrunde, og at Stouby, også på papiret, er 
tænkt ind som en del af et udviklingsområde, og ikke, som nu, ligger udenfor de 
områder på kortet, hvor kommunen spår størst vækst. 
Mandag den 14. september er der messe i Stouby omkring Kommuneplanen. 
Forslag om borgermøde den 21. september med forhåbentlig mange engagerede 
Stoubybeboere. 
Lokalrådet har nedsat en gruppe (Karen, Linda, Kirsten og med hjælp fra Ole Lyse), 
der ved arbejde med idéudvikling i forbindelse med nye byggegrunde. Gruppen har 
første møde den 3. september. 

 
Pkt 4.: Strategi og målsætning for Lokalrådets arbejde. 

Vækst! Jf. NIRAS-rapporten og Kommuneplan 2009.  
Fremme fællesskabet 
Stier gøres synlige f. eks. ved Vejlefjordcentret 
Cykelstier – især Bråskovvej er farlig 
Gøre mere for de unge familier 
Kommunikation - især også hjemmesiden stouby.nu . 
 
En vision/formålsparagraf vil gøre det nemmere at forklare folk hvad Lokalrådet 
beskæftiger sig med. Det vil gøre det nemmere at rekruttere nye folk til lokalrådet og 
sikre opbakning i lokalområdet. En weekend ”ude af huset” afsættes til 
formålsparagraf/visionsarbejde. 
 
Karen havde følgende punkter:   

• Lokalrådet skal være bindeled mellem borgerne i Stouby og Hedensted kommune 
og politikerne  

• Lokalrådet skal skabe rammerne for gode oplevelser og livskvalitet qua det 
naturmæssigt skønne område vi bor i.  

• Være den samlende faktor for alle særinteresseforeninger og evt. sammen med 
nogle af disse forestå arrangementer (i lighed med sommerfest, halfest), men der 
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er også plads til andre arrangementer, såsom eksempelvis sammen med 
menighedsrådet at arrangere en friluftsgudstjeneste, kombineret med en 
vandretur omkring Vejle Fjord Centeret og en frokost ude ved det hvide fyr.  

• Vi skal være opmærksomme på eventuelt uheldige udviklinger. Eksempelvis 
omkring kroen og kiosk bygningen. Har vi nogle ideer eller kender vi nogen, der 
evt. kan forestå en form for ”projektudvikling” af området.  

• Vi skal fremme fællesskabet i Stouby.  
• Vi skal øge mulighederne for lokale borgeres indflydelse og formidle deres 

ønsker.  
• Vi skal være idèmagere til forskellige aktiviteter, der kan binde byens borgere 

sammen på tværs af andre foreningstilknytninger    
•  Vi skal medvirke til at skabe gejst og entusiasme omkring byen, så de 

nuværende borgere forbliver glade for at bo her, ligesom det kan tiltrække nye 
familier.  

 
 
Pkt. 5.: Orientering fra formanden 

Kirsten til møde i Landdistriktsrådet 17/8. 
 
Pkt. 6: Orientering fra kassereren 

Rune gennemgik økonomien. Bilag uddelt. 
For året til dato er der fremgang over hele linien og udelukkende sorte tal. P. t. er der 
143 medlemmer og et resultat til 11/8 - 09 på 30.115 samt en kursregulering på aktier 
på 35.785. Egenkapitalen pr. d. d. 91.214. 

 
Pkt. 7: Orientering om Stouby Bladet 

Augustnummeret var på 32 sider og dermed dyrere. Det går nok da vi nu har ”ansat” 
Ingeborg Sejr som annoncesælger. Hun er allerede gået i luften og har solgt flere 
annoncer. 
 
Priser for 2010 skal aftales med Snullik. 
 
Linda tager kontakt til nytilflytter mhp. at stå som tovholder på stouby.nu og 
samkøring med GIF/Stouby Motions platform, så udseendet strømlines. Bo Poulsen 
skal stadig stå som web-redaktør. 
 

Pkt. 8: Planlægning af annoncekampagne. Jf. pkt. 7. 
 Se pkt 7. 
 
Pkt. 9: Orientering om hjemmesiden (BOP) 
 Se pkt 7. 
 
Pkt. 10: Siden sidst 
 Møde 3/6 i Landdistriktsgrupperne. Bilag fra brainstorm udsendt. 

Bjørns skrivelse til kommunen om cykelsti på Sanatorievej ikke sendt, men inddrages 
i Lokalrådets svar vedr. Kommuneplan 2009.  

 
 
Pkt. 11: Eventuelt 

Karen har tilmeldt sig landdistriktskonference i Frederikshavn 11 + 12 september. 
Næste møde ti. 8. september 2009.  
Bjørn tjekker op på udenomsarealernes status. Hvor langt er det? 
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Dette var Lottes sidste møde. Mange tak for din indsats og held og lykke med din nye 
uddannelse. 
 
Herefter indgår Karen Hansen som medlem af Lokalrådet. 

 
Mødet slut 21.30 
BLo 
 
 
 


