
Bestyrelsesmødereferat nr. 06  Dato 2011-10-17 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2011-10-10 

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 

Lokalråd Sekretær: 

Helene Fruelund 

helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

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

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

 

Lokalråd, uden for be-

styrelsen 

Kasserer: 

Kirsten Jørgensen 

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

 

Fraværende 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Idrætsforenin-

gen/Lokalråd 

Næstformand: 

Erling Juul 

ebjuul@gmail.com 75 69 14 72 

23 30 60 72 

EJ 

Lokalråd Suppleant: 

Jette Løkke 

loekke@live.dk 27 52 38 50 JL 

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. 

  

01.03 Punktet flyttes til pkt. 05 ”Kommende arbejder og ideer” i næste referat. 

 

03 Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til forrige referat  

 Ingen bemærkninger.  

 

Punkt Emne Handling 

04 Igangværende Projekter   

04.01 Havkajak  

 Der søges om flere midler iht. Ref. 03. Karen har udarbejdet et udkast til ansøg-

ning til LAG. Ansøgning sendes d. 20. august.. 

De ekstra midler skal anvendes til opførelse af en bygning til opbevaring af ka-

jakkerne. 

Lokalrådet vil i løbet ad vinteren arrangere et borgermøde vedr. kajakfællesska-

bet. 

13/9: Per har snakket med Hedensted og Århus Kommune: vores sag er nr. 3 i 

bunken. I løbet af et par uger vil vi høre noget.  

Der var møde i LAG i aftes – der er ikke flere penge i fonden før nytår. Vi får de 

96.000 kroner (mundtligt tilsagn) vi har søgt om.  

Der skal arrangeres borgermøde sidst på vinteren, og vedtægter skal udarbejdes 

i løbet af vinteren. Per udarbejder forslag til vedtægter.  

10/10: Århus Kommune har lovet svar senest 18. oktober. 

Vi holder borgermøde ang. Kajakker og Aktivitetspark i vinter.  

KH/OL 

   

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Der var møde d. 11. august for drøftelse af projektmaterialet. 

Der var møde igen d. 17. august, hvor projektet blev drøftet med deltagelse af 

landskabsarkitekten.  

13/9: Der var møde igen 8. september – projektet er udsat til foråret, fordi det 

er mere hensigtsmæssigt. Der skal indhentes priser, der skal findes entreprenør 

og søges fonde. Der er tilknyttet en fundraiser til projektet.  

Projektet med at få lavet ”rundkørsel” foran Multihuset, så man ikke skal bakke 

for at komme fra p-pladsen foran hallen. Linda kontakter Multihusets bestyrelse 

for at forhøre om muligheden for at få etableret sådan en rampe.  

10/10: Ole og Marianne laver ansøgninger på torsdag ang. Ansøgninger til Lokale 
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og Anlægsfonden.  

Der er to forslag til rampe ved til-/frakørsel til skolen. Hvem kan lave det? Der 

skal bruges en rendegraver.  

   

04.03 Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby  

 Den 15. august blev en ny plan behandlet og godkendt i Teknik & Miljø. 

Der kan formentlig tidligst byggemodnes til foråret 2012. 

 

 13/9: arkæologisk udgravning er sat i gang og afsluttes i år. Den kommunale 

sagsbehandling er i bedste fald afsluttet i foråret 2012.  

10/10: Lokalplanen er godkendt, så udstykkerne selv kan bestemme, hvilke boli-

ger der skal være i det nord-vestelige hjørne. Skal til endelig høring i Byrådet, 

ca. foråret 2012.  

 

 

04.05 Lokalarkivet  

 Dato for åbningsreception er lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 1000. 

Ole, Linda og Karen har planer om at deltage.  

10/10: Ole, Kirsten og Karen deltog. Vi har ikke givet gave endnu, men Linda 

tager derhen snarest med en gave. Linda forhører sig om, hvad Lokalarkivet 

ønsker sig.  

LJP 

   

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet  

 Per har sat en plakat op hos Yding. Plakaten kommer også i Stouby bladet. PK 

   

04.09 Trafiksikkerhed  

 Skolen skal af deres budget betale for infrastruktur og P-pladser ved skolen. 

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 

 

 

 

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. 

 

 

05.04 Arrangere en arbejdsdag i forbindelse med udførelse af Stouby Aktivitetspark. 

Vi afventer. 

 

 

05.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet 

Alfred Nielsens Stiftelse er ophævet, og de 8000,- der står tilbage går til Lokalrå-

 



  Side 4 

det, hvis ikke der er yderligere regninger. 

 

05.06 Nedbrydning af hus i Borgergade 

 

05.07 Tilflyttere 

Se BM01. 

 

 

06 Økonomi – orientering fra kassereren  

    

 

07 Stouby Bladet og www.stouby.nu  

 Stoubybladet 

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

Vi skal bringe flere annoncer, hvis der skal være råd til udgivelsen i 2012. 

Møde dd. Kl. 20 hvor annonceansvarlig, Ingeborg, og medredaktør, Bjørn, også 

deltager.  

 

Hjemmesiden www.stouby.nu 

Linda og Helene har netop haft møde med Rud.  

Han har udarbejdet et forslag til en hjemmeside, som er fælles med Stouby GIF 

og Multihuset.  

Erling oplyser at GIF er interesseret og Kirsten vil tage punktet med til næste 

bestyrelsesmøde i Multihuset. 

Målet er at danne en fælles hjemmeside www.stouby.nu, og evt. få ophængt en 

skærm i Multihuset, hvor diverse aktiviteter m.v. annonceres digitalt. 

Linda snakker med Rud og arrangerer møde med GIF, Multihuset, Rud og Lokal-

rådet.  

10/10: Helene orienterede om mødet. Der blev ikke taget nogen konkret beslut-

ning, men Rud har efterfølgende fortalt, at han vil aftale møde med Bo, og så 

vende tilbage til Lokalrådet for den videre aftale.  

 

 

08 Siden sidst  

   

 

09 Eventuelt  

 Anker vil gerne vide, hvor havemøblerne kan opbevares.  

Per har snakket med Poul-Erik og et par andre, men de har ikke mulighed.  

 

Per spørger Ruth Jørgensen om havemøblerne kan stå hos hende. 

10/10: Ruth er positivt stemt, Per afventer svar.  

11/10: Ruth har desværre meldt fra. 

Dameaften i Multihuset: Kirsten vil gerne have svar på, om Lokalrådet er villigt til 

at lægge navn til som arrangør. Kirsten vil gerne lave det praktiske arbejde. Lo-

kalrådet støtter gerne op. 

PK 
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Kirsten har lavet regnskab – vi har pt. ca. 50.000 kroner.  

 

10 Næste møde  

 Næste møde i bestyrelsen afholdes:  

Tirsdag den 8. november 2011 kl. 19.00 i Stouby Multihus. 

 

Per udsender fremover reminder et par dage før møderne, og sørger for at boo-

ke lokale til mødet.  

 

 

 

PK 

 

 

 


