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Referat Lokalrådsmøde 8. september 2009 
Multihuset 

 
Tilstede: Kirsten, Linda, Karen, Rune, Helene, og Bjørn. 
Fraværende: Anker, Bo. 
 
Pkt. 1.:  Dagsorden 

Godkendt 
 
Pkt. 2.: Referat 

Godkendt 
 

Pkt. 3.: Lokalrådets forslag til ændringer i Kommuneplanen 
Kommunens forslag vedr. Stoubys udvikling i det østlige område hænger ikke 
sammen, idet Stoubylund ligger som en fysisk og økonomisk hindring. Stoubylunds 
miljøgodkendelse bygger på en 450 m. afstandszone. 
 
Linda, Karen og Kirsten har udarbejdet et alternativt forslag som Lokalrådet bakker 
op om. Pilegårdsvej bruges som fødevej og på sigt kan Pilegårdsvej fortsætte ud til 
Vejlevej. 
 
Linda og Kirsten taler med Henrik Pilegård om forslaget. 
 
Rune udarbejder en powerpoint som Karen laver tekst til vedr.  

1. Byggegrunde 
2. Kommunens bymønster 
3. Cykelsti på Bråskovvej 
 

Onsdag d. 16/9 kl. 18.30 mødes Lokalrådet i Multihuset for at drøfte planen i detaljer. 
 

Pkt 4.: Borgermøde 21. sept. 09. 
19.00 i Stouby Multihus.  
 
Formålet med mødet er at generere ideer som kan sendes videre til Kommunen. 
 
Indbydelse gennemgået. Hænges op hos købmand, multihus, skole og børnehaven. 
 

 
 
Pkt. 5.: Fælles web-udvalg 

Rune fremlagde forslag til en web-løsning for Lokalrådet, hvor Multihuset  har en 
underside. 
 
Det er Lokalrådet indstillet på. 
 
Helene tager kontakt til en mulig kandidat til at hjælpe med webben.  
Helene tager kontakt til Kristoffer, mhp. en ny hjemmeside på samme platform som 
GIF og Stoubymotion. 
Helene overtager web-masterfunktionen fra Bo. 

 
Pkt. 6: Hjemmesiden 

Se pkt. 5. 
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Pkt. 7: Ansøgning om Årets Landsby 2009 i region MIDT 

Vi frafalder. 
 

Pkt. 8: Siden sidst 
 
Pkt. 9: Eventuelt 

Rune orienterede om en ny prismodel, hvor sort/hvid annoncer stiger lidt i pris og 
farveannoncer falder lidt i pris. Over en årrække vil priserne nærme sig hinanden, da 
trykkeudgifterne er uafhængige af antallet af faveannoncer. 
 
Lokalrådet bakker op og Rune tager nu en snak med Ingeborg. 
 
Før priser meldes ud forhandles priserne for trykning på plads med Snullik. 
 

Mødet slut 21.40 
BLo 
 
 
 


