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Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2012-10-09 
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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 Helene Fruelund  

sekretær 

helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

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

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

Fraværende 

Lokalråd Lene Jorsal 

Suppleant 

Lene8482@gmail.com 21 15 84 82 LJ 

Lokalråd Mette Lyse 

Suppleant 

mette@itl.dk 40 28 91 11 ML 
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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 

Den nye tekst i referaterne vil fremover stå i kursiv. 

 

           

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

04.01 Havkajak  

 Status:  

Der var åbent hus første weekend i september med rigtig mange mennesker. 

Der arbejdes på, at Kajakfællesskabet bliver en del af Stouby GIF. 

Gruppen diskuterer i øjeblikket hvordan et medlemskab skal fungere. F.eks. hvordan vi skal 

sætte regler op vedr. brugen og div. frisætningskurser. 

Styregruppen: Der har været meget sejlads! 15 har hidtil været på kursus, og mange vil med 

fremover. Huset er næsten færdigt. Vi har 10 kajakker nu. Stiftende generalforsamling i mor-

gen. 

Lag forlanger at det er lokalrådet, der står for projektet, og ikke GIF, da det er Lokalrådet, der 

har søgt. Det kan dog overdrages efterfølgende. 

Kajakklubben lægges derfor under Lokalrådet ved stiftende generalforsamling i morgen. 

Økonomien i Kajakklubben ser rigtig god ud- hidtil er alt betalt, og vi venter på LAG-midler.  

 

Styregrup-

pen i kajak-

fællesskabet  

 

   

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Der er valgt en legepladsleverandør. I uge 43 starter byggeriet. Processen omkring Multibaner 

sættes i gang senere sammen med Stouby GIF. 

 

 

 

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. 

Ole snakker med kommunen om, at der evt. skal et skilt mere op. 

 

 

 

 

OL 

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet  

http://www.stouby.nu/
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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 Hornsyld:  
Der er nedsat en cykelstigruppe under lokalrådet/SIM/lokale borgere, som har sendt 
ansøgning til Vejdirektoratet. Vi har desværre fået afslag, men vil søge igen, hvis 

der er puljer til det. Det har netop været møde i cykelstigruppen (Linda, Dina, An-
ders og Helene), og nye tiltag er aftalt.  
Trafiksikkerhedsplanen bliver først opdateret næste år.  
Vi har fået nye input fra Susanne Ernst omkring hvordan vi kan optimere vores 
chancer ved ny ansøgning: Lodsejere frigive jord? Grussti i stedet for asfalt? 
Vi kunne også lave et borgermøde omkring cykelstien. Det kunne evt. være en gang 
her i efteråret. Der skal i så fald noget mere og bredere på dagsorden. Anders ind-

kalder til nyt møde i cykelstigruppen 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ole har ikke fået svar 
endnu. 
Kommunen vil ikke gå ind i dette, og mener ikke træet er farligt for naboerne. 
(punktet slettes ved næste møde).  

 

 

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Anders har undersøgt hvad det vil koste at stille en touch-skærm op i Multihuset. 
Anders og Rud undersøger nærmere. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har 
en fond, hvor vi kan søge.  

Anders og Rud havde møde i går (8/10) for at se hvad disse skærme kan. skærme-

ne skal ses som opslagstavler. Vi kan komme i gang med en skærm for 42.000,-. 
Hvis det skal være en touch-skærm koster det ca. 20.000,- mere.  
Anders har søgt om 115.000,- kroner fra fonden for to touch-skærme, uddannelse 
og hardware, software, konsulenter, installation.  
For at inddrage Multihus og GIF, forsøger Anders at deltage i næste møde i Multihu-

set, og snakker med GIF. 
 

 

 

 

 

 

 

AU 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, sommerfesten 
Lokalrådet har opgaver ved sommerfesten.  
Der er møde i halfestudvalget på torsdag den 11. oktober 
 

Lene er ”bindeleddet” mellem Lokalrådet og Sommerfestudvalget. 

 

 

 

 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.01 Kommuneplan 2013 og nye byggegrunde/nye udstykninger. 
Kommuneplanforslag udkommer til efteråret.  
Der var møde 10-09-2012: vi skal komme med vores ønsker. Byernes potentiale 
skal fremhæves, og vi vil gerne have cykelstien med. Vi sender en indsigelse inden 
fristen, som er på mandag. 
Der er indsendt indsigelse, og vi håber på positiv respons. 

 

 

 

Alle 

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.  
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06.05 Indtægter til Lokalrådet/Lokalsamfundet  

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Linda har drøftet med Ingeborg hvordan indtægter fra annoncer kan gøres mere 
overskuelige for Ingeborg. Linda snakker med Kirsten om dette. 

Kirsten har lavet budget 2013 for bladet, og sender dette ud på mail. Snullik fortæl-
ler, at der ikke vil ske forhøjelser i 2013. 
Vi forhører os om nogle af de frivillige hænder kunne hjælpe med udsendelse af 
regninger.  
 

 

 

 

KJ 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet 
Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 23. november 2012.  
Hjemmesiden www.stouby.nu kører fint. 

Vi venter lidt med at kigge nærmere på annoncer til hjemmesiden. Helene informe-
rer Rud om dette.  

 

 

 

HF 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

  21/4: Affaldsdag v/Naturfredningsforeningen – vil vi deltage? 
 Frugthaver: Vi har fået afslag, men muligvis på forkert grundlag. Dette revur-

deres. 

 Indstilling af årets Lokalsamfund: Kirsten og Ole har lavet indstilling. Der er 
12-14 andre, der har indstillet deres lokalsamfund. 

 Mulighed for at indstille sig til Landsbyprisen 2013 i Region Midtjylland, hvor der 

medfølger 150.000,-  
 Temaaften om hjemmesider: 

http://landdistriktsudvikling.blogspot.dk/2012/09/temaaften-om-hjemmesider-
og-abent-kontor.html  

 Ole er ny formand i Lokalrådet, Linda er ny næstformand 
 Menighedsrådsvalg: der er ikke pt. nogen der vil stille op. Vi forsøger alle at 

komme med forslag. 
 Forslag om innovationsmøde i Stouby- evt. i sammenhæng med cykelsti 

 

 

 

KJ og OL 

 

 

 

 

 

Alle 

  

10 Eventuelt:  

 Drøftelse af asfaltering flere steder end på Rosenvoldvej  
 Lokalrådet betaler for afholdelse af stiftende generalforsamling i Kajakklubben. 

 Hver onsdag kl. 19-20 kan man spille badminton (selvom man ikke har en 
makker). 

Ansvarlig:  

   

 

11 Næste møde Ansvarlig: 

 Tirsdag den 13. november kl. 19 i Multihuset 

Julefrokost tirsdag den 11. december 

Per sørger fremover for at booke mødelokaler, og sende påmindelse vedr. møder 

 

PK 
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