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  Side 2 

 

Punkt Emne Handling 

.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 lokalområ-

det. 

 

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsætten-

de led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærk-

som på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfun-

det, og informere beboerne i lokalområdet herom eksempelvis gen-

nem Stouby Bladet og hjemmesiden www.stouby.nu 

 

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommu-

nen og andre. 

 

01.01 Mission 

Lokalrådets mission blev drøftet med udgangspunkt i notat vedr. 

Lokalrådets formål og fremtid af d. 2011-04-28. 

Hvorfor eksisterer vi og hvor vil vi hen?? 

Formentlig og forhåbentligt kommer vi til at tale mere om dette på 

de kommende møder. 

 

01.02 Geografisk område 

Der er stillet spørgsmålstegn ved, hvilket område Stouby og Omegn 

dækker rent geografisk. 

Per vil fremskaffe et kort, hvorpå området er indtegnet, og kortet vil 

blive bragt i Stoubybladet. 

 

01.03 Tilflyttere 

Der blev drøftet, hvorledes vi imødekommer tilflyttere. 

Jette foreslog, at vi prøver at holde øje med tilflyttere og overrækker 

en gave på hjemmeadressen sammen med en orientering om Lokal-

rådet og hvilke aktiviteter der sædvanligvis er i byen. 

Derudover kunne man, som et særligt tilbud, arrangere et bord til 

Halfesten specielt til tilflyttere og give kr. 100,- i rabat pr. par på 

indgangsbilletten. 
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.02 Godkendelse af dagsorden  

 Der er ikke udsendt nogen dagsorden. 

Det blev besluttet, at der fremover ikke udsendes dags-

orden. 

Referaterne nummereres og skrives fortløbende, og 

dagsordenen for næste møde fremgår derved af refera-

tet. 

Såfremt der skulle fremkomme nye punkter til behand-

ling mellem to møder, udsendes punktet til bestyrelsen 

på en særskilt mail og punktet tilføjes i næste referat. 

 

 

.03 Bemærkninger til forrige referat  

 Ingen bemærkninger.  

 

.04 Igangværende Projekter   

.04.01 Badebro og havkajak projektet.  

 Havkajak:  

Per har besøgt Rosenvold camping og Annalene et par 

gange, men grundet travlhed på campingpladsen, er der 

først nu taget hul på drøftelser mellem arvingerne til 

hhv. campingpladsen og til godset om, hvorvidt vi kan få 

lov til at placere en bygning til opbevaring af kajakkerne 

på et areal ved toiletbygningen.  

Arealet er ejet af Rosenvold Gods. 

Såfremt placering m.v. godkendes af arvingerne, indsen-

des ansægning om byggetilladelse til hedensted kommu-

ne. 

Bygningen tænkes at være udført som en træbeklædt 20 

fods container. 

Der er bevilliget penge til 8 stk. kajakker af diverse fon-

de, bl.a. Alfred Nielsens Stiftelses. 

Per tager til Horsens Havn på ”studietur”, da de har net-

op en sådan container til opbevaring af 18 stk. kajakker. 

Så vi har plads til at vokse J  ! 

 

Badebro: 

Projektet skrinlægges på ubestemt tid, da der har vist sig 
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uventet mange forhindringer: Tilsanding, opbevaring om 

vinteren samt en mulig placering øst for Rosenvold Havn 

– en placering, som findes uhensigtsmæssig af Lokalrå-

det. 

   

.04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Projektet er tegnet og går under navnet ”Deltaet”. 

Ansøgning er sendt til LAG og Linda og Marianne er ind-

kaldt til fremlæggelse hos LAG d. 2011-05-25. 

Ole oplyser at LAG er mere villigt til at donere penge til 

aktivitets fremmende foranstaltninger frem for forskøn-

nelse. 

 

   

.04.03 Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby  

 Aksel Nielsens jord nord for Mikkelsvej: Bygningerne er 

revet ned og arkæologerne har undersøgt jorden for for-

tidsminder.  

Oplæg til Lokalplan er under udarbejdelse af Stouby Syd, 

Teknisk forvaltning samt Landinspektørfirmaet Bonefelt. 

Der arbejdes videre med den vejføring af stamvejen, 

som er vist på den foreløbige udstykningsplan, som blev 

drøftet på mødet i Stouby Multihus med Hedensted Kom-

mune, Teknisk Forvaltning i april 2011. 

 

   

.04.04 Klub for unge (4. til 6. klasse)  

 Der har været afholdt et møde på skolen i sidste uge, 

hvor ca. 12-15 mennesker mødte op. 

Vivi er idemager og resultatet af mødet blev, at der er 

nedsat en gruppe bestående af Vivi, Anne Marit og Dina, 

som indkalder til en stiftende generalforsamling. 

Vivi udleverede på mødet et dokument ”Klubtilbud for 

børn og unge” til Linda, og vi skal i Lokalrådet afklare, 

hvorledes vi kan hjælpe til med for eksempel at søge 

midler og tilskud hos kommunen til drift af klubben.  

 

   

.04.05 Lokalarkivet  

 Lokalrådet vil opfordre Lokalarkivet til at arrangere en 

møderække evt. til vinter vedr. de historiske bygninger 

der findes i området. 
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.04.06 Samarbejde med andre foreninger  

 Det blev drøftet, hvorledes vi bedst kan blive opmærk-

somme på hinandens formål og kompetencer foreninger-

ne i mellem. 

Vi blev enige om, at besøge et bestyrelsesmøde hos rele-

vante foreninger, f.eks. DGI, Skolebestyrelsen, spejder-

ne, Stouby Skoles Venner m.fl. afhængig af, hvad vi for-

mår rent tidsmæssigt L . 

Under alle omstændigheder er det til gavn for Stouby, at 

vi kender hinandens formål, for sammen står vi stærke-

re, såfremt vi har fælles mål. 

 

   

.04.07 Uddelegering af opgaver til Sommerfesten  

 • Dække bord til morgenmad  

 • Amerikansk lotteri  

 • Andet ?  

 

.05 Fremtidige projekter  

.05.01 Kommuneplan 2013 set i forhold til nye byggegrun-

de/nye udstykninger. 

 

 

.05.02 Trafiksikkerhed  

 • Skolesti/cykelsti til SIM  

 • Sikker vej til børnehaven  

 • Sikker vej til Vejle Fjord 

 

 

.05.03 Stier samt adgangen til disse. 

 

 

.05.04 Arrangerer en arbejdsdag i forbindelse med udførelse 

af Stouby Aktivitetspark. 

Måske kan Multihuset være vært ved en middag for de 

udførende? 

 

 

.05.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet 

Ole oplyser, at der er mange forskellige fonde at søge og 

det blev foreslået at vi skal forsøge at supplerer vores 

indtægter ved at søge nogle af disse fonde m.v. 

 

 

.06 Økonomi – orientering fra kasseren  

 Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2010 og Ba-  
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lance pr. 31/12 2010 blev udleveret. 

De samme dokumenter blev gennemgået ved generalfor-

samlingen. 

 

.07 Stouby Bladet og www.stouby.nu  

 Stoubybladet 

Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er d. 20. maj 

2011. 

Lokalarkivet opfordres til at skrive indlæg. 

Program for sommerfesten bringes? 

 

Hjemmesiden www.stouby.nu 

Helene, Bo og Linda skal mødes snarest for drøftelse af 

antallet af lokale hjemmesider samt en opdatering af 

www.stouby.nu. Bo er inviteret til at deltage, eftersom 

han er Lokalrådets lokale hjemmeside specialist.  

 

 

.08 Siden sidst  

 Linda er blevet kontaktet af Horsens Folkeblad med hen-

blik på et portræt af den nye formand for lokalrådet. 

Der er i første omgang blevet takket ”nej tak”. 

Linda er ikke interesseret i et decideret portræt i HF, 

men vil gerne henvende sig til avisen vedr. relevante 

emner. 

 

 

.09 Eventuelt  

 Per medbringer hjemmebagt kage til næste møde og 

Tommy serverer ud over kaffe, sodavand og øl også 

”sundt slik” i form af gulerødder, knækbrød el. lign. 

 

Linda foreslår, at det tilstræbes, at bestyrelsesmøder 

senest slutter kl. 20.30.  

Derefter kan der hygges og snakkes efter behov og tid til 

rådighed. 

 

 

.10 Næste møde  

 Næste møde i bestyrelsen afholdes:  

Onsdag d. 8. juni 2011 kl. 19.00  

i Stouby Multihus. 

Per sørger for at reservere et lokale. 

 

 


