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Møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Tirsdag 16. november 2010 kl. 19.00 til kl. 21.00 i Stouby Multihus 
 
Tilstede: Kirsten, Linda, Karen, Per og Helene 
Afbud fra: Marianne, Erling og Anker 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Flot arbejde Helene med både indhold 
og bomærke 
Godkendt. 

 
3. Henvendelse fra foreningen Aktive Piger om vi vil være med til at arrangere 

”Pigeaften” i januar 2011 i lighed med i år 
Vi vil gerne være med, og kan alle fredage i januar. Kirsten giver besked om dette til 
Stoubys Aktive Piger 

 
4. Skal vi holde julefrokost? Hvis ja hvor og hvornår? 

I forbindelse med næste møde, tirsdag den 14. december i Multihuset, hvor vi 
mødes kl. 18 og afholder møde, derefter julefrokost. 
Kirsten inviterer Ingeborg (annonceansvarlig), Bjørn (redaktionen) samt Rune 
(kasserer) til julefrokost. 

 
5. Orientering fra formanden (Kirsten) 

• Stouby Multihus 
søger midler til køkken. Det kommer op at stå, men det vil være fint, hvis der 
kunne komme flere midler til dette. 

• Stoubys fremtidige udvikling  
Kirsten har snakket med Tom Laursen. Linda og Kirsten har været til møde 
om storparcel-projektet. Her deltog også Stouby Syd, Henrik Pilegaard og 
landinspektørfirma. Svend Smedegård, landinspektør, fortalte, at de har 
kontakt med arvingerne. 
Linda fortalte, hvad der blev peget på ved borgermøderne i Stouby.  
Det kunne evt. være en idé, hvis vi kunne præsentere nogle konkrete, 
potentielt interesserede i disse grunde.  
24. november deltager Linda og Kirsten (og Erling – også Stouby Syd) i 
næste møde. 

• Kirsten har fået henvendelse ang. lygtepælene i Stouby – der er kun lys i hver 
2. lygtepæl visse steder.  
Det er svært for lokalrådet at gøre noget – det er en politisk beslutning, og 
det er sådan i hele kommunen. Men Kirsten tager det med til næste møde 
landdistriktsrådet. 

• Alfred Nielsens Stiftelse  
Bestyrelsen har haft møde, og sender hele sagen til Civilstyrelsen, som 
melder tilbage medio december.  
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6. Orientering fra kassereren  
Kassebeholdning og medlemstal (Rune/Karen) 
Karen orienterer om prisstruktur i Stouby bladet. 
Karen orienterer om medlemstal: 145 medlemmer i 2009, og 108 i 
2010, samt om udgifter og indtægter: 
Resultatet giver et lille underskud, men der er penge på kontoen. 
Punktet tages op på næste møde. 

 
7. Orientering fra Stouby Bladet og hjemmesiden (Helene) 

Helene snakker med ”Smilla’s”, og hører om hun er interesseret i et interview. 
Kirsten henvender sig også, og siger velkommen. 
Linda snakker med Bo ang. omlægning af www.stoubylokal.dk og www.7140.dk  

 
8. Badebro og havkajak projektet (Linda, Karen og Per) 

Indlæg i Stouby bladet i februar om havkajakprojektet, hvor vi hører til interessen. 
Hvis der er mange interesserede, kunne vi evt. prøve at få nogen af disse med som 
suppleant i Lokalrådet til næste generalforsamling i april. 
Helene undersøger, om der kan laves et lille bookingskema på www.stouby.nu, 
hvor man kan booke kajakker.  
Per har lavet udkast til formålsparagraf for Stouby & Omegns Kajakfællesskab. 
Der er søgt midler fra flere hold til projektet. 

 
9. Bypark Projektet (Linda og Marianne) 

Ole og Linda skal til Lokale- og Anlægsfonden i København og fortælle om skitsen. 
Lokalrådet foreslår, at projektet kommer i udbud med fortrinsvis lokale 
håndværkere. Der skal være en diskussion af nødvendighed og ønsker.  

 
10. Fortløbende referater fremover? Linda tager et eksempel herpå med til mødet 

Vi venter med at prøve fortløbende referat til efter næste generalforsamling.  
 

11. Siden sidst 
Er der opfølgning på mødet med Lokalarkivet? Lokalrådet afventer henvendelse fra 
Lokalarkivet, når de har noget konkret, som de gerne vil i gang med. 
Linda har fået ”Værktøjskasse” af Hedensted kommune i forbindelse med kurset 
”Projektpiloterne”. 
 

12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 
13. Næste møde: Tirsdag den 14. december kl. 18 i Multihuset. Med efterfølgende 

julefrokost.. 
  


