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Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2012-11-13 
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Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Erling Juul: ebjuul@gmail.com, Helene 

Fruelund: helenefruelund@gmail.com, Lene Jorsal: lene8482@gmail.com, Linda Jill Peitersen: 

ljp@alectia.com, Mette Lyse: mette@itl.dk, Niels Sørensen: lotteogniels@gmail.com, Ole Lyse: 

ole.lyse@hedensted.dk, Per Klarup: per@klarup.com, Kirsten Jørgensen:  

kirsten.jorgensen@hafnet.dk 

Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

Lokalråd Anders Udbye andersudbye@gmail.com 40 82 02 55 AU 

Idrætsforeningen/Lokalråd Erling Juul ebjuul@gmail.com 75 69 14 72 

23 30 60 72 
EJ 

Lokalråd Linda Jill Peitersen 

Formand 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 

Lokalråd Ole Lyse 

Næstformand 

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

 

 

 

Skolebestyrelse/Lokalråd Niels Sørensen lotteogniels@gmail.com 75 89 73 20 NS 

Lokalråd Lene Jorsal 

Suppleant 

Lene8482@gmail.com 21 15 84 82 LJ 

Lokalråd Mette Lyse 

Suppleant 

mette@itl.dk 40 28 91 11 ML 

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

Fraværende 

Lokalråd Helene Fruelund  

sekretær 

helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

Kasserer Kirsten Jørgensen Kirsten.jorgensen@hafnet.dk  75 89 75 46 KJ 
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  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. 

 

02 Forslag til nye punkter på dagsordenen  

 Ingen  

 

03 Bemærkninger til forrige referat 

Ingen 

 

           

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

04.01 Havkajak  

 Status:  

Kajakklubben bliver ikke en del af Stouby GIF alligevel. Der er lånt 60.000 kr. af 
Stouby GIF og 25.000 kr.af Lokalrådet. 
Kajakklubben skal i svømmehal d. 25/11, hvor de skal lave halve og hele grønlæn-

dere. Der er nedsat 3 udvalg: et uddannelsesudvalg, et grejudvalg samt et aktivi-
tetsudvalg, hvor der er 3 medlemmer i hvert udvalg. 
Forhandling af huslejen er endnu ikke på plads.  Der søges midler hos Landdistriks-
puljen til at dække udgifter til nøglebrikker, Susanne Ernst vil være behjælpelig. Der 

arbejdes på forslag om at få oprettet en støttegruppe på facegroup. Der er nedsat 
en bestyrelse, Karen Hansen er formand, Søren, Per, Gurli, Erling og Lars H er be-
styrelsesmedlemmer. Berit og Dorte er suppleanter. 

 

Alle i besty-

relsen 

 

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Nu bliver der bygget. Niels Sørensen orienterede om at der på skolen planlægges en 
arbejdsdag, hvilket er aftalt med Frank. Der skal også laves en multibane, som ca. 
kommer til at koste 280.000 kr. Torsten er mere inde i detaljerne omkring projek-

tet. Legepladsen forventes klar inden jul. 

 

 

04.03 

 

Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby 

Hvad kan vi gøre for at sælge grundene på Borgergade 24? Forskellige muligheder 

for at markedsføre grundene både på Skovhaven og Borgergade undersøges. Anders 
undersøger og der kan laves noget på Facebook. 

EJ 

04.05 Lokalarkivet 

Ole drøfter med kommunen om der eventuelt skal et skilt mere op, folk er ikke helt 

sikre på om de må køre derind. 

 

 

OL 

04.06 Kommunen vil give os Vejlevej 95. Den kan overdrages til Idrætsforeningen, Frank 
vil gerne involvere skolen med at få etableret en æblehave. Landdistrikternes Råd 
har etableret et fælles projekt om frugthaver. 7 byer er interesseret. Vi kan søge 
25.000 kr. til at indkøbe planter og frugttræer. Stouby Skoles venner skal være en 
del af det. Det bliver tidligst til efteråret 2013. 

 

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet  

04.09 Trafiksikkerhed 

Cykelsti til Hornsyld:  
Der har været et møde for at få etableret samarbejde med Hornsyld og Bråskov. 
Der skal laves et borgermøde til februar. Vejdirektoratet kommer med en ny pulje 1. 

april. Borgerne skal høres og have mulighed for at bidrage. Cyklistforbundet skal 
høres for at de kan give deres bidrag til projektet. 

 

 

AU 

 

http://www.stouby.nu/


  Side 3 

 

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Anders skal have møde med Multihuset om projektet. 

 

AU 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Der var Halfestmøde d. 2. oktober. Vi får et band som hedder Show Down. Prisen er 
den samme som Bacons. D. 20. november skal der være revymøde. Kjørmes Gilde 
d. 2. februar. Regnskab fra sommerfesten viser et overskud på 54.000 kr. Lokalrå-
det får 1/8 del af overskuddet. 

 

 

 

 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.01 Kommuneplan 2013  
Vores forslag til kommuneplanen er nu indsendt. Det er helt sikkert at vi ikke får 
noget biogasanlæg her i Stouby. 
  

 

 

 

06.02 Vi kan søge Statens Kunstfond om tilskud til at opføre et kunstværk til byen – vigtigt 
at vi finder en rimelig anerkendt kunstner som folk gider komme og se.  
 

Alle 

06.03 Ole har haft møde med en fra EU om at etablere en venskabsby/samarbejde. Aktiv 
unge kan også være et emne. Ole arbejder på sagen. 
 

Ole 

06.04 Arrangement af en arbejdsdag   
Til foråret kommer der en arbejdsdag. 

 

06.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet  

06.06  Landsbyavis – Linda, Ole og Kirsten har været til møde med en journalist. I 

Stouby tager man ikke et nej for et nej. Avisen offentliggøres samme aften som 

prisen uddeles – avisen bliver et tillæg til Hedensted Avisen. 
 Torsdag d. 28. februar, debatmøde omkring Stoubys fremtid kl. 19 i Multihuset. 

Stouby Lokalråd er vært ved et stykke smørrebrød. 

 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Kassebeholdning er på 62.000 kr. KJ 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet 
Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 23. november 2012.  

HF 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

  Indstilling af årets Lokalsamfund: 
 D. 29. november kl. 18 er alle velkommen til at komme og overvære overræk-

kelsen af landsbyprisen. 3 bliver nomineret og får mulighed for at præsentere 

deres landsby. Tilmelding senest d. 23. november, der bliver serveret suppe på 
aftenen. 

 Menighedsrådsvalg: Der er fredsvalg alle opstillede kommer ind. 

 

 

KJ og OL 

Alle 

  

11 Næste møde Ansvarlig: 

 Julefrokost tirsdag den 11. december kl. 18 – alle er blevet inviteret. 
Tirsdag d. 15. januar kl. 19. 
Per sørger for at sende reminder ud inden næste møde samt bestille lokale og 

forplejning ved Tommy. 

Fremtidige møder bliver i ulige uger. 
 

 

EJ 

 

http://www.stouby.nu/

