
Referat af møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Tirsdag den 3. november 2009 kl. 19.00 til kl. 21.00 hos Kirsten på Borgergade 15, 

7140 Stouby 
 
Til stede: Kirsten, Karen, Linda og Helene (ref.) 
Fraværende: Rune, Bjørn, Anker og Bo 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt.  
 

3. Drøftelse af hvad vores næste skridt er vedrørende kommuneplanen 
Afventer nærmere fra Hedensted Kommune. 

 
4. Orientering fra formanden (KJ) 

Martin Munkholm har henvendt sig vedrørende evt. fælles opkrævning af 
kontingenter for foreninger i Stouby.  
Stouby Skoles Venner indkalder til møde 23. november ang. evt. sammenslutning 
af foreninger i Stouby. 
Lokalrådet deltager, og tager beslutning på baggrund af mødet. 
Kirsten har talt med Stoubys Aktive Piger ang. en evt. dameaften, som pendant til 
mændenes Kjørmesgilde. De vil gerne være arrangører, hvis Lokalrådet figurerer 
som medarrangør. Kirsten deltager i deres næste møde. Arrangementet afholdes 
22. januar. 

 
5. Orientering fra kassereren (RS) 

Ingen ændringer fra sidst. 
 

6. Orientering fra mødet i det Fælles Landdistriktsråd den 8. oktober (LP) 
Linda var med på mødet, som var interessant, men måske knap så udbytterigt. Dog 
gav mødet et godt indblik i hvem de lokale politikere var.  

 
7. Orientering om hjemmesiden (HF) 

Helene og Rune kommunikerer med Christopher, og detaljerne er ved at være på 
plads. 

 
8. Orientering om Stouby Bladet. (HF+BL+RS) 

Ikke noget nyt. Bjørn laver det næste blad, som udkommer i starten af december. 
 

9. Siden sidst 
Helene har fået brev fra Skov- og Naturstyrelsen ang. evt. forslag fra Lokalrådet om 
brug af Træskohuset i Grund Skov. Helene mailer ud til alle i Lokalrådet om dette, 
så vi kan brainstorme. Helene er kontaktperson for ideer til brug af huset. 

 
10. Eventuelt 

Næste møde er tirsdag den 8. december, hvor Karen bl.a. vil komme med et kort 
referat af Landdistriktskonference. 
Desuden skal vi have en snak om hvad vi vil med Lokalrådet i 2010.. 

 
Mødet slut 21.00     


