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Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd  

for perioden 12. april 2011 til 17. april 2012. 

 

Bestyrelsen består af:  
   

Linda Peitersen formand 
Helene Fruelund sekretær og redaktør af Stouby Bladet samt ledende webredaktør 

af hjemmesiden 
Karen Hansen bestyrelsesmedlem 
Anker Jørgensen - 
Erling Juul  - 
Niels Sørensen - 
Per Klarup - 
Kirsten Jørgensen kasserer uden for bestyrelsen 
Jette Løkke  suppleant 
Ole Lyse  suppleant 
 
Stouby Bladets redaktion 

Helene Fruelund redaktør   
Bjørn Lorenzen viceredaktør  -        
Bo Poulsen  medlem 
Ingeborg Sejr annonceansvarlig .    
 

www.stouby.nu 

Helene Fruelund  ledende webredaktør  -  

 
Beretning 
 
Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi ser Stouby: 
Hvordan har vi udviklet os, og hvor vil vi hen. 
 
Her er dejligt at bo:  
Lys, luft og en fantastisk natur – det er goder vi har, og som vi tager for givet. 
Disse goder kan der heldigvis ikke så let lave om på. 
 
(ja, det skulle da lige være lugten af gris, men den lever vi med, for Stoubylund hører jo til 
Stouby. For 10 år siden synes jeg nok, at grisene skulle flyttes ud på landet, men nu synes 
jeg næsten, at de bor her, ligesom alle os andre). 
 
Men naturen omkring Stouby er helt fantastisk og ganske enestående. 
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Ud over de fysiske rammer, som vi nok kan blive enige om, er så godt som perfekte, er der 
de indbyrdes relationer mellem Stoubyborgerne, og her er der nok lidt mere at kæmpe for. 
 
Der er mange ting, der kan splitte os ad, og det er lokalrådets opgave bl.a. iht. 
vedtægterne, at samle folk og skabe betingelserne for, at vi har gode relationer, og at vi 
har gode oplevelser til fælles. 
 
De opgaver, vi vælger at arbejde med, er dels rettet på de fysiske forhold, men 
hovedopgaven er at skabe samhørighed og tryghed i lokalsamfundet. 
 
Kajakprojektet har til hensigt at samle folk på tværs af alder, sociale skel m.v., men til 
projektet hører jo en del fysisk planlægning med etablering af en kajakbygning til 
opbevaring af kajakkerne m.v.  
Der kommer meget mere oplysning om havkajakkerne under ”evt.” 
 
Stouby Aktivitetspark, som Lokalrådet er involveret i, i samarbejde med Skolen og 
Idrætsforeningen, har samme overordnede formål, men kræver også en stor indsats med 
den fysiske planlægning. 
Vi håber, vi får en legeplads i år, men al ting tager tid.  
For øjeblikket har vi fondsansøgninger ude, som vi endnu ikke har fået svar på. 
Vi har fået tilsagn om kr. 500.000,- fra LAG og kr. 100.000,- fra Idrætsforeningen. Skolen 
råder over ca. 800.000,-, men stadig rækker disse beløb ikke til den legeplads arkitekten 
har tegnet for os.  
Så vi er nødt til at søge fonde og have økonomien på plads, inden vi kan skrive kontrakt 
med en entreprenør og gå i gang med udførelsen. 
 
Økonomien er desværre en altoverskyggende forudsætning for de fleste projekters 
gennemførelse. 
 
Borgernes sikkerhed og mulighed for at komme til og fra byen, mener vi også, der skal 
tages vare på.  
Det kan jo ikke nytte noget, at her er dejligt at bo, hvis det ikke er muligt at komme til og fra 
til arbejde, skole m.v.. 
 

Det er vigtigt for borgerne i Stouby og for Stoubys udvikling, at det er muligt - og måske 
endda ligefrem let - at komme til og fra byen, uden at det nødvendigvis skal foregå i en bil. 
Busserne kører ikke til Horsens, og der er ikke engang en cykelsti langs den trafikfarlige 
Bråskovvej. Og det på trods af, at vores børn nu skal gå på overbygningsskolen SIM i 
Hornsyld.  
Det er helt uacceptabelt, at de unge ikke kan transportere sig selv til skole eller til deres 
nye kammerater ved Skolen i Midten, for ikke at nævne alle ungdomsuddannelserne i 
Horsens, som de mere eller mindre er afskåret fra at vælge efter folkeskolen. 
 
 
I året der er gået, har vi arbejdet på at højne oplysning og information om, hvad Lokalrådet 
kan og vil bidrage med.  
Jeg ved ikke, hvordan det opleves af jer, men vi har udarbejdet en helt ny opdateret 
hjemmeside og Stoubybladet er nu helt i farver og med mange billeder.  
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Selv synes vi, det er et appetitligt blad, som vi med glæde ser frem til at læse. 
 
For fremtiden ser vi gerne, at Stouby fortsat vokser, så der er belæg for at bevare skole, 
købmand og hvad vi ellers har, der bidrager til det befolkningsgrundlag, som danner basis 
for de sociale arrangementer, der med stor ihærdighed og succes holdes hvert år i byen.  
Det er til gavn og glæde for rigtig mange. 
 
Det er i det forgangne år lykkedes at tilbyde ca. 15 nye byggegrunde i byen, hvilket også 
har været lidt af et forhindringsløb, men nu er de her, og venter på at blive solgt.  
Tak til Stouby Syd for det. 
 
 
Arrangementer 

Lokalrådet står som arrangør af diverse arrangementer, som har til hensigt at ryste folk 

sammen: 

 Kjørmesgilde (kun for mænd) 

I samarbejde med andre foreninger har Lokalrådet arrangeret 

 Sommerfest 

 Halfest 

 Pigeaften (kun for kvinder)  
 
Til halfesten uddeler Lokalrådet gaver til tilflyttere. Gaverne er et kort over Stouby og 
omegn. 
 
Lokalrådet overrakte også Årets Pris som gik til Familien Ravn, for deres store arbejde i 
forbindelse med sommerfest, flag og mange andre ting. 
En stor tak for jeres indsats.  

Afslutning  

 

Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd vil gerne endnu en gang sige tak til jer, der er 
mødt frem i aften og overgiver hermed vores beretning til generalforsamlingens 
behandling.  
 

 

 

 
Vedlagt:  
 
Dagsorden for generalforsamlingen 
Vedtægter for Stouby og Omegns Lokalråd 


