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Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 28. april 2009 til 13. 
april 2010. 

 

I året der er gået har bestyrelsen arbejdet med mange spændende opgaver. 
 
Vores største opgave har været projekt udvikling af Stouby. Et projekt som vi har arbejdet med i 
nogle år, og som der vil blive arbejdet med i flere år frem i tiden. 
 
Nærmere herom senere i beretningen. 
 
Først lidt om bestyrelsen   
Kirsten Jørgensen formand 
Linda Peitersen næstformand 
Rune Stensdal kasserer 
Bjørn Lorenzen sekretær 
Helene Fruelund bestyrelsesmedlem 
Karen Hansen - 
Anker Jørgensen - 
Bo Poulsen  suppleant 
Vakant - Lotte Poulsen er flyttet til Århus, hvorefter  

suppleant Karen Hansen indtrådte i bestyrelsen.  
Stouby Bladets redaktion 

Helene Fruelund redaktør  udpeget af bestyrelsen den 9. marts 2010  
Bjørn Lorenzen viceredaktør  -        
Rune Stensdal kasserer   - 
Bo Poulsen  medlem 
Ingeborg Sejr annonceansvarlig    
 

www.stouby.nu 

Helene Fruelund  ledende webredaktør  -  

Vi vil nu gå over til bestyrelsens beretning, som er inddelt i følgende punkter: 

• Udvikling af Stouby herunder kommuneplanen 
• Nye projekter i Stouby 
• Landdistriktsråd 
• Arrangementer 
• Indvielse af torv ved købmand Yding 
• Alfred Nielsens Stiftelse 
• Hjemmesiden 
• Stouby Bladet 
• Afslutning  
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Udvikling af Stouby herunder kommuneplan 

Da vi modtog kommuneplanen fra Hedensted kommune måtte vi konstatere, at kommuneplanen 
ikke svarede til vores ønsker om udvikling af Stouby, hvorfor vi indkaldte til et borgermøde den 21. 
september.  
 
På baggrund heraf indsendte vi et ændringsforslag til kommuneplanen, som også kan ses på vores 
hjemmeside www.stouby.nu.  
 
I ændringsforslaget gjorde vi opmærksom på, at vi udover almindelige parcelhusparceller også 
ønskede storparceller/jordbrugsparceller. 
 
Den politiske beslutning i Hedensted kommune var heldigvis i vores favør. 
 
Næste skridt i proceduren er udarbejdelse af en lokalplan for området, som vi foreslår udlagt til 
byggegrunde.  
 
Området tilhører familien Pilegaard, som er indforstået med vores planer og arbejder aktivt med. 
 
I samarbejde med familien Pilegaard og Hedensted kommune arbejdes p.t. på udarbejdelse af en 
lokalplan for området.  
 

Nye projekter i Stouby 

Den 1. februar i år indbød Lokalrådet alle interesserede i Stouby og omegn til et Fundraisingmøde, 
hvor Susanne Ernst fra Hedensted Kommune orienterede om, hvordan man laver ansøgninger til 
diverse fonde til projekter, og om hvordan man kommer i gang. 
 
I løbet af aftenen viste det sig, at især 3 projekter ønskede forsamlingen at fremme, men var også 
enige om, at gå i tænkeboks til den 23. februar og herefter beslutte hvilket projekt vi ville prioritere 
højest. 
 
 
 
De 3 projekter var 
 

• Klubtilbud til børn og unge 
• Havkajak og badebro m.v. ved Rosenvold strand 
• Multibane – udearealer ved Stouby skole  

 
På mødet den 23. februar blev konklusionen, at alle 3 projekter skulle prioriteres lige højt. Der blev 
nedsat grupper til at viderebearbejde projektbeskrivelser m.v., og nyt møde til den 23. marts aftalt.  
 
På mødet den 23. marts viste det sig, at projektet klubtilbud til børn og unge kunne løses via skolen, 
så der arbejdes videre med projektet i skolens regi. 
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Omkring de øvrige 2 projekter er der sat kontakter i gang til foreninger, institutioner og 
organisationer i Stouby med det formål at mødes den 28. april og få gang i projektbeskrivelser og 
fondsansøgninger.    
 

Landdistriktsråd 

Landdistriktsrådet omfatter 21 lokalråd i Hedensted kommune og består af en bestyrelse på 7 
repræsentanter fra landdistriktsrådene. 
 
I marts måned var der årsmøde i Landdistriktsrådet, og efter valget har vi fortsat en plads i 
bestyrelsen. 
 
Vi har megen glæde af vores plads i rådet, da det er der trådene samles for alle lokalrådene i 
kommunen og erfaringer udveksles. 
 
Det er også her, der udarbejdes 
 

• Landdistriktspolitik 
• Lokalområdeudvikling 
• Landdistriktspuljer 

 
I og med at vi har en plads i bestyrelsen har vi også medindflydelse på første hånd på nævnte 
opgaver.   
  

Arrangementer 

Lokalrådet har arrangeret  

• Kjørmesgilde (kun for mænd) 

 

 

 

I samarbejde med andre foreninger har Lokalrådet arrangeret 

• Sommerfest 
• Halfest 
• Pigeaften (kun for kvinder)  

 
Til halfesten uddeler Lokalrådet gaver til tilflyttere. Gaverne er et kort over Stouby og omegn. 
 
Lokalrådet overrakte også Årets Pris som gik til Susanne og Tommy Glyngfeldt Hansen for deres 
engagement og indsats over for en hel masse mennesker -  børn, unge, ældre, store og små.  
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Lokalrådet står bag vores 2 ildsjæle Anne Mette Lage og Susanne Pedersens juletræsfest og 
fastelavnsfest, som de arrangerer i samarbejde med andre frivillige Stouby borgere. 

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

Indvielse af torv ved købmand Yding 

Lige inden jul i 2008 blev torvet færdigetableret. En del af midlerne til torvet og bænkesættet på 
torvet er bevilget af Hedensted kommune. 

Indvielse af torvet fandt sted den 13. juni i 2009 

Vi havde en dejlig formiddag med mange deltagere. 

Vejret var også med os. Det havde været et lidt kedeligt sommervejr det meste af ugen, men på 
dagen strålede solen, og flagene blafrede i vinden. Rigtig dansk sommer. 

Ole Lyse indviede torvet med en positiv, glad og fremadrettet tale, i hvilken han gav udtryk for sin 
aldrig svigtende interesse og omhu for Stouby. Det vil vi meget gerne sige dig tak for. 

Freddy Herbst sørgede for rigtig torvehygge med sit harmonikaspil. Stor tak til dig Freddy.  

Der er mange at sige tak til for deres indsats i forbindelse med etableringen af torvet. Ole Kilstofte 
som har forestået selve etableringen af torvet. Stor tak til dig Ole. 

Også stor tak til Ulla og Johs. Yding, som har stillet arealet til rådighed, og dermed muligheden for 
at kunne etablere et torv midt i byen. 

Det er dejligt, at vi nu har fået et torv, hvor vi kan mødes og hygge os. 

I forbindelse med indvielsen af torvet var Frede Ravn som altid en aktiv medspiller. Han sørgede 
for at bedene blev gjort rene, og som altid når der sker noget i Stouby, sørger han for, at der bliver 
flaget. Stor tak til Frede Ravn for alt, hvad du gør for Lokalrådet. 

 

 

Alfred Nielsens Stiftelse 

Fondsbestyrelsen i Alfred Nielsens Stiftelse udpeges af kommunalbestyrelsen og følger deres 
valgperiode. 
 
Efter kommunalvalget i november skulle der som følge heraf udpeges en ny fondsbestyrelse. 

Den nye kommunalbestyrelse valgte at genudpege 

• Ole Lyse 
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• Erling Juul 
• Kirsten Jørgensen 

 
Fondsbestyrelsen forhandler fortsat med Civilstyrelsen om ændring af fundatsbetingelserne, så de 
bliver mere tidssvarende, end de er i dag. 
 
Hjemmesiden 
 
Som omtalt i indledningen af bestyrelsens beretning har bestyrelsen den 9. marts 2010 udpeget 
Helene Fruelund som ledende webredaktør. 
 
Stouby Bladet 
 
Ligesom ved hjemmesiden har bestyrelsen den 9. marts 2010 udpeget Helene Fruelund som 
redaktør af Stouby Bladet med Bjørn Lorentzen som stedfortræder. 
 
En stor tak til redaktionen for jeres indsats med udgivelsen af et godt blad og opstart af en god 
hjemmeside. 
 

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

 

 

 
 

 

 

  

 

 


