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Møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Tirsdag 11. januar 2011 kl. 19.00 i Stouby Multihus 
 
Tilstede: Kirsten, Karen, Per, Marianne, Erling, Anker og Helene 
Afbud fra: Linda 
  
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 

 
3. Drøfte de forslag som kom frem på vores julefrokost møde den 14. december 

Gæsterne havde følgende forslag: 
• Skrive fast i Stouby Bladet om kontingentet (”Støt os, så vi kan gøre det endnu 

bedre”-annonce). 

• Stille os op nede ved købmand Yding og fortælle de handlende om Lokalrådet og 

vores projekter og reklamere for Lokalrådet ved arrangementer 

Anker og Per vil gerne være ”udvalget”, der søger for at tage hånd om disse ting. 

• Undersøge hvad opkrævning via PBS koster – Karen undersøger. 

 
4. Orientering fra formanden (Kirsten) 

Herunder 

• Alfred Nielsens Stiftelse 
Midlerne er uddelt for dette legat-år. 

• Møde med Stoubys Aktive Piger om ”Pigeaften” den 28. januar 2011 kl. 18 i 
Multihuset. 
Der er indrykket annonce, og der kommer opslag ved købmanden. 

• Indvielse på Stouby Skole. Kirsten har fået invitation til indvielse/åbent hus på 
Stouby Skole fredag den 28. januar kl. 1130-13. Kirsten deltager, Erling 
deltager evt. som rep. for GIF, Marianne er der som rep. for skolen. Helene 
deltager evt.  
Lokalrådet giver en gave, en check på 1000 kroner. Karen snakker med 
Rune om at lave check. 

• Vindmøller. Lokalrådet er politisk neutralt og  varetager ikke særinteresser. 
Lokalrådet kunne have initieret borgermøde om emnet, men møderne er 
allerede planlagt. 

• Bogbussen i Stouby lukker. Skolens bibliotek kan evt. laves om til 
”Folkebibliotek”. Marianne snakker med Frank om dette.  

• Stoubys udvikling. Orientering ved Erling Juul om Stoubys udvikling. Der 
forventes nye byggegrunde i løbet af 2011. 

• Orientering om temaaften for udviklingspiloter: Marianne tager til temaaftenen 
i morgen, onsdag. 

 
5. Orientering fra kassereren 

Kassebeholdning og medlemstal (Rune/Karen) 
Ikke noget nyt om dette fra Rune. 2060 kroner for 2010 for udleje af havemøbler. 
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6. Orientering fra Stouby Bladet og hjemmesiden (Helene) 
Erling sender ”forventet udstykningsplan” til Helene, som sætter 
den på hjemmesiden. 

 
7. Badebro og havkajak projektet (Linda, Karen og Per) 
Ole vil gerne snakke med Rantzau, for at høre, om vi kan få bygget huset eller ikke. 
Mange viser interesse for havkajakprojektet, men hvor langt skal vi gå ud? Forskellen 
på kajakklub og dette kajakfællesskab er, at dette er billigt, og der er ingen venteliste. 
Men til gengæld er de ydre rammer ikke på plads, og det kræver en indsats, da det 
netop er et fællesskab. Det må gælde for Stouby og Omegns beboere, men det er 
vigtigt ikke at udelukke nogen. 
Kajakfællesskabet kunne evt. ligge under GIF – dette overvejes. 

 
8. Bypark Projektet (Linda og Marianne)  
Næste møde er 17. januar. Marianne har fået nye ideer til plan, som hun vil fortælle om 
til mødet den 17.  

 
9. Siden sidst 
Dato for generalforsamling: Tirsdag den 12. april. 
Næste møde er tirsdag den 8. februar kl. 19 i Multihuset 
Mødet i marts er mandag den 14. marts kl. 18 hos Kirsten. 

 
10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 
 
   
     
 


