
Bestyrelsesmødereferat nr. 03, 2012 Dato 2012-07-02 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2012-07-02 

Projekt Bestyrelsesmøde Ref. HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Helene Fruelund  

sekretær 

helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

Lokalråd Lene Jorsal 

Suppleant 

Lene8482@gmail.com 21 15 84 82 LJ 

Lokalråd Linda Jill Peitersen 

Formand 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 

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

Lokalråd Ole Lyse 

Næstformand 

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

 

 

 

Lokalråd, uden for besty-

relsen 

Kirsten Jørgensen 

Kasserer 

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

Fraværende 

Lokalråd Mette Lyse 

Suppleant 

mette@itl.dk 40 28 91 11 ML 

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

 

03 Bemærkninger til forrige referat 

Intet 

 

           

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

04.01 Havkajak  

 Status:  

Styregruppen i kajakfællesskabet havde møde den 27. juni. Referatet kan ses på 

www.stouby.nu. Der er arbejdsweekend i Kajakhuset lørdag den 7. og søndag den 8. juli. Se 

mere i referatet fra styregruppemødet.  

 

Styregrup-

pen i kajak-

fællesskabet  

 

   

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Skolen har fået tilbud fra tre legepladsleverandører. Der er møde i legepladsgruppen i morgen, 

tirsdag den 3. juli, hvor disse tilbud skal gennemgås. 

 

 

 

04.03 

 

Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby 

Lokalplanen for området nord for Mikkels Vej er godkendt.  

Grundene er klar til at blive solgt og byggemodnet. 

Der er kommet skilt op ved Skovhavegårdudstykningen. Nogle grunde er reserverede.  

 

 

04.05 Lokalarkivet 

Ole har snakket med kommunen – nu står der et nyt skilt; Der er nu kun indkørsel forbudt på 

skoledage mellem 07 og 17. 

 

 

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet 

Vi har fået henvendelse fra  

Lis Høgh, tlf.: 75 68 73 49 eller 3057 9912 

Jette Sørensen, tlf.: 23 11 06 36 og  

Annette Kristoffersen, tlf.: 40 26 06 75 

 

 

04.09 Trafiksikkerhed 

Cykelsti til SIM:  
Der er nedsat en cykelstigruppe under lokalrådet/SIM/lokale borgere, som har sendt 

 

 

 

http://www.stouby.nu/
http://www.stouby.nu/
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ansøgning til Vejdirektoratet. Vi har ikke fået et officielt svar fra Vejdirektoratet. Vi 

holder møde efter sommerferien i cykelstigruppen. Anders indkalder. 

 

AU 

04.10 Nedbrydning af hus i Borgergade 
Ole har skrevet mail til ejeren. Kommunen har konkluderet at grunden ikke er farlig. 

Ole tager kontakt til kommunen ang. udgået træ på grunden. 

 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 

 

 

 

05.01 

Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, sommerfesten 
Lokalrådet har opgaver ved sommerfesten.  
 
Lene er ”bindeleddet” mellem Lokalrådet og Sommerfestudvalget. 
Sommerfesten gik godt.   
 

Anders har undersøgt hvad det vil koste at stille en touch-skærm op i Multihuset. 
Pris for 1. stk. touch skærm er ca. 60.000,- og 41.000,- for en alm fladskærm. Vi er 
meget interesserede, så Anders arbejder videre med sagen, og Ole finder ud af, om 
der er nogle fonde vi kan søge. 

 

 

 

 

 

AU 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.01 Kommuneplan 2013 og nye byggegrunde/nye udstykninger. 
Kommuneplanforslag udkommer til efteråret.  
 

 

06.04 Arrangement af en arbejdsdag i forbindelse med udførelse af Stouby Aktivitets-
park.  
Vi afventer igangsættelse af projektets udførelse. 
Der har været arbejdsdag i forbindelse med opførelse af Kajakhuset.  
 

 

06.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet  

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Halfesten har givet et overskud på 16.000,- 

Kirsten orienterede om likviditetsoversigt for Lokalrådet.  
Drøftelse af en evt. fast overførsel. Det bliver nok mere aktuelt med et betalingssy-
stem som Conventus i stedet for PBS. 
Anders undersøger videre, om vi kan gøre brug af dette. 

 

 

Anders 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet 
Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 27. juli 2012.  
Kirsten gennemgik bladets økonomi – det løber rundt – bladet skal bare køre i nul, 
og det gør det. 
Rud bliver inviteret til næste møde i september for en snak om annoncer på stou-
by.nu 
Hjemmesiden www.stouby.nu  

 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

 RHS  
Der er etableret et samarbejde for årgang 98 og 99 i Stouby og Hornsyld, ellers er 
samarbejdet ophørt. 

 
Landdistrikt  
Landdistriktsrådet afholder møde i Stouby onsdag den 8. august kl. 17 i Multihuset.  

Kildebjerget ser ud til at kunne køre et skoleår mere, men det bliver med reduceret 

årgang. 

 

 

 

 

 

 

HF 
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Ole orienterede om frugthave, Midttrafik og Realdania  

  

10 Eventuelt: Intet Ansvarlig:  

 Vi har erfaret, at Lokalrådet har misforstået procedurer for at indstille Mette Lyse 

til Lokalrådets repræsentant i Multihuset. Vi er nu klar over proceduren, og vil ind-

stille Mette næste gang dette er muligt. 

 

 

11 Næste møde Ansvarlig: 

 Tirsdag den 11. september kl. 19 i Multihuset  

 


