
Bestyrelsesmødereferat nr. 07  Dato 2011-11-10 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2011-11-08 

Projekt Bestyrelsesmøde Ref. LJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling:  

"Karen Hansen" <kh@r-i-d.dk>, <mor.ellen@live.dk>, <mkk@pc.dk>, Jette Løkke Larsen <loekke@live.dk>, "Per Klarup" <per@klarup.com>, 

"Helene Fruelund" <helenefruelund@gmail.com>, "Erling Juul" <ebjuul@gmail.com>, <Ole.Lyse@hedensted.dk>, "Linda Peitersen" 

ljp@alectia.com, Kirsten Jørgensen <kirsten.jorgensen@hafnet.dk> 

Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Lokalråd Formand: 

Linda Jill Peitersen 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 

Lokalråd Per Klarup per@klarup.com 30 54 98 44 PK 

Lokalråd Suppleant: 

Ole Lyse 

ole.lyse@hedensted.dk 20 61 55 00 OL 

Idrætsforenin-

gen/Lokalråd 

Næstformand: 

Erling Juul 

ebjuul@gmail.com 75 69 14 72 

23 30 60 72 

EJ 

Lokalråd Karen Hansen kh@r-i-d.dk 21 71 60 66 KH 

 

 

Fraværende 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Lokalråd Sekretær: 

Helene Fruelund 

helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

Lokalråd Suppleant: 

Jette Løkke 

loekke@live.dk 27 52 38 50 JL 

Lokalråd Anker Jørgensen mor.ellen@live.dk 22 13 43 72 AJ 

Lokalråd, uden for be-

styrelsen 

Kasserer: 

Kirsten Jørgensen 

kirsten.jorgensen@hafnet.dk 75 89 75 46 KJ 

Skolebestyrel-

se/Lokalråd 

Marianne Kristensen mkk@pc.dk 40 27 71 55 MK 



  Side 2 

 

01 Lokalrådets formål  

 Lokalrådets formål er iht. vedtægterne:  

1. at varetage lokalsamfundets interesser,  

2. at fremme dets udvikling og søge  

3. at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalområdet. 

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets 

opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet, og informere 

beboerne i lokalområdet herom eksempelvis gennem Stouby Bladet og hjemmesiden www.stouby.nu 

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 

 

03 Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til forrige referat  

 Ingen bemærkninger.  

 

Punkt Emne Handling 

04 Igangværende Projekter   

04.01 Havkajak  

 Status: 

Skov- og Naturstyrelsen har givet afslag på vores ansøgning om at opføre en 

opbevaringsbygning ved Rosenvold. 

Afslaget ankes af Hedensted Kommune med opbakning fra Lokalrådet. 

PK orienterer Annalene (campingpladsen) og fam. Rantzau vedr. stadet. 

Borgermødet udsættes til vi kender afgørelsen. 

Vedtægter skal udarbejdes.  

 

   

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Status ”Delta”: 

Projektet vedr. projekt ”Delta” udsendes til entreprenører d. 2011-11-19. Licita-

tionen er medio december 2011. 

Brev er udsendt fra skolen til forældre vedr. udsættelse af udførelsen til foråret 

2012. 

 

Trafiksikkerhed: 

D. 2011-12-12 er der møde ved Multihuset med Rene Knudsen fra Hedensted 

Kommune vedr. adkomstforhold til/fra skole og Multihus.  

Han yder teknisk bistand vedr. trafiksikkerhed. 

LJP har indhentet pris på udførelse af en rampe. 

Der er enighed i Lokalrådet om at vente med udførelsen til efter mødet med Re-

ne Knudsen, så vi sikrer, at der sættes penge i den bedste løsning. 

 

Fondsansøgninger: 

OL og MK har holdt møde vedr. fondsansøgninger. 

MK skal sende skriftlige dokumenter incl. økonomi vedr. projektet til OL, inden 

han kan søge LOA. HASTER. 

MK søger Legofonden og igangsætter Team Suel med at søge bredt. 
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04.03 Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby  

 Lokalplanen for området nord for Mikkelsvej er i høring i 8 uger. 

 

 

04.05 Lokalarkivet  

 LJP tager derhen snarest med en gave i anledning af indvielsen af de nye lokaler. 

Vi vil meget gerne tilkendegive, at vi sætter stor pris på Lokalarkivet og det ar-

bejde mange mennesker yder for at bevare og opdatere arkivet. 

 

   

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet  

 Per har sat en plakat op hos Yding.  

Annonceringen har ikke givet resultater, da ingen har henvendt sig DESVÆRRE. 

 

   

04.09 Trafiksikkerhed  

 Der skal skrives en anmodning fra Lokalrådet til kommunen v. Teknik- og Miljø v/ 

Ole Bladt Hansen om hvilke cykelstier vi ønsker, og hvordan vi ville prioritere 

dem. Linda skriver. 

Der er mulighed for at vi som lokalråd kan søge en cykelpulje fra Trafikministeri-

et. Helene undersøger ang. puljen. Puljen er lukket dette år, åbner ca. til februar. 

LJP og HF ønsker at vi i lokalrådet går aktivt ind i at få etableret en cykelmulig-

hed til SIM. 

Der var opbakning til dette fra bestyrelsen, men det skal ikke være på bekost-

ning af en cykelsti til Vejle Fjord og Kildebjerget. 

 

 

 

 

LJP 

 

 

04.10 Nedbrydning af hus i Borgergade  

 LJP skriver en anmodning til Hedensted Kommune om at henvende sig til ejeren 

med henblik på at få revet huset ned. 

Huset er nabo til Borgergade 15. 

 

 

05 Fremtidige projekter  

05.01 Kommuneplan 2013 set i forhold til nye byggegrunde/nye udstykninger. 

Kommunen går i dialog med Lokalrådet og udsender forslag til kommuneplan i 

efteråret. 

Kommuneplanforslag udkommer til efteråret. 

 

   

05.03 Stier samt adgangen til disse. 

Punktet slettes i næste referat med mindre det konkretiseres. 

 

 

05.04 Arrangement af en arbejdsdag i forbindelse med udførelse af Stouby Aktivi-

tetspark. Vi afventer forårets komme. 

 

 

05.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet 

Vi gør en øget indsats i forhold til annoncører. 

Der har været afholdt møde med annonceansvarlig Ingeborg Sejr. 
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06 Økonomi – orientering fra kassereren  

 Mail fra kassereren (KJ) d. 2011-11-08, som oplyser at: 

 

• Bankbeholdningen for Lokalrådet er 153.577,62.  

• Hedensted kommune har overført 1.000 kr. til Lokalråds arbejdet. 

• Bankbeholdningen er inklusive Alfred Nielsens Stiftelse 95.000 kr. og 

gæld til Sportigan 10.125,00 kr. 

• Snulik ikke forhøjer sine priser i 2012 for tryk af Stouby Bladet, med 

mindre der sker noget uforudset. 

• Erling (EJ) skal overføre et beløb til Stouby Bladet fra GIF, som aftalt på 

sidste møde.  

 

EJ kontakter KJ for afklaring, da hukommelsen ikke rækker hos bestyrelsesmed-

lemmerne J  

 

 

 

07 Stouby Bladet og www.stouby.nu  

 Stoubybladet 

Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 18. november 2011.  

 

Hjemmesiden www.stouby.nu 

Der har været afholdt møde med Rud, GIF, Multihuset og Lokalrådet. 

Deltagere:  

• Rud 

• Lokalrådet: Helene, Linda 

• GIF: Erling Jul 

• Multihuset: Bo Poulsen, Kirsten Jørgensen 

 

Det viser sig mere vanskeligt (og meget dyrere) end antaget at etablere en fæl-

les hjemmeside. 

Det er derfor besluttet i Lokalrådet at vi arbejder videre alene men at vi på 

www.stouby.nu vil linke til GIF og Multihusets hjemmesider. 

 

 

08 Siden sidst  

 GIF 

EJ oplyser, at GIF holder generalforsamling d. 2011-11-24, og at der søges nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

EJ går af som formand L . 

 

   

 RHS 

EJ oplyser, at RHS samarbejdet ophører, men at der arbejdes på at etablere en 

anden form for samarbejde. 

Træner Peter Høgh har modtaget pokalen for Årets Træner. TILLYKKE J  
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 Landdistrikt 

OL oplyser at han har deltaget i møde i Landistrikts Fællesråd og at Stouby til-

drager sig opmærksomhed vedr. vores samarbejde med Menighedsrådet f.eks. i 

form af lokalet i Multihuset, hvor Menighedsrådet indirekte støtter lokalsamfun-

det i kraft af betaling af leje til Multihuset 

 

OL deltager i Projekt ”Sundhed på Tværs”. OL foreslår at vi får etableret en fæl-

les køkken- og frugthave, som alle i byen kan have glæde af. 

 

OL er involveret i ”Byggeriets Ildsjæle” vedr. anvendelse af ældre bygninger. 

 

Ny forening 

Ildsjæle har taget initiativ til at danne en Musik- og Kulturforening. 

1. arrangement med Irsk Aften har været afholdt med stor succes. 

 

Halfest 

Dato for den kommende halfest er fastsat:  

D. 2012-02-25, hvilket er den sidste lørdag i februar. 

 

Artikel om Lokalrådet 

Der har været bragt et interview med LJP i Horsens Folkeblad og Vejle Amts Fol-

keblad om lokalrådet og deres arbejde. 

LJP blev interviewet d. 2011-11-02. 

 

Flag m.v. 

Det er muligt at Frede ønsker at stoppe til næste år.  

Det skal afklares, hvem der kan overtage arbejdet. 

 

Havemøbler 

Anker vil gerne vide, hvor havemøblerne kan opbevares.  

Det er stadig uafklaret. 

 

   

09 Eventuelt  

 Ingen bemærkninger. 

 

 

10 Næste møde  

 
Tirsdag den 6. december 2011 kl. 18.00 i Stouby Multihus. 

DET ER JULEFROKOST. 

Annonceansvarlig Ingeborg Sejr, Redaktør Bjørn Lorentsen, Kasser Kirsten Jør-

gensen og bladudbringer Kjeld Jørgensen inviteres. 

Per udsender invitation og folk bedes melde tilbage, om de kommer af hensyn til 

bestilling af forplejning.  

 

 

 

 

 

PK 

 


