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Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefrue-

lund@gmail.com, Lene Jorsal: lene8482@gmail.com, Linda Jill Peitersen: ljp@alectia.com, Maria 

Sahl Nedergaard: msahlnedergaard@live.dk, Mette Lyse: mette@itl.dk, Niels Sørensen: lotteog-

niels@gmail.com, Ole Lyse: ole.lyse@hedensted.dk, Per Klarup: per@klarup.com, Kirsten Jørgen-

sen: kirsten.jorgensen@hafnet.dk 

Deltagere 

Forenings-
repræsentant 

Repræsenteret af e-mail telefon Initialer 

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

Lokalråd Linda Jill Peitersen: næstfor-

mand 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 

Lokalråd Lene Jorsal: suppleant lene8482@gmail.com 21 15 84 82 LJ 

Kasserer Kirsten Jørgensen: kasserer  
(udenfor bestyrelsen) 

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

Lokalråd Ole Lyse: formand ole.lyse@hedensted.dk 20 61 55 00 OL 
 
 
 

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

Fraværende 

Lokalråd Helene Fruelund: sekretær helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 HF 

Idrætsforenin-
gen/Lokalråd 

Maria Sahl Nedergaard msahlnedergaard@live.dk 
 

23 20 37 39 MSN 

Lokalråd Mette Lyse: suppleant mette@itl.dk 40 28 91 11 ML 

Skolebestyrel-
se/Lokalråd 

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

 Arrangement søndag 24.3.2013 

Og et frigivningskursus i juni måned 
 

Alle bilag er sendt til LAG. Der forventes snart udbetaling af penge. 

 

Styregrup-

pen i kajak-

fællesskabet  

 

   

04.02 Stouby Aktivitetspark  

 Der er arrangeret en arbejdsdag vedr. aktivitetsparken 25. maj 2013. Evt. arrange-
res der også én i efteråret. 

 

 

 

04.03 

 

Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby 

Der er oprettet en side på Facebook, som hedder Stouby byggegrunde. 
Siden er foreløbigt blevet set 90 gange. 
 

 

04.05 Lokalarkivet 

Ole drøfter med kommunen om der evt. skal et skilt mere op, fordi folk ikke er helt 
sikre på, om de må køre derind. 
Intet nyt siden sidst 

 

 

 

 

OL 

04.06 Frugthave i Stouby 

Stouby og Omegns Lokalråd har fået støtte på DKK 25.000,00 fra landdistriktspuljen 

i Hedensted Kommune. Beløbet skal benyttes til etablering af en frugthave for hele 
landsbyen med ca. 100 frugttræer. Grunde er ryddet. 

De 100 frugttræer kan ikke være på grunden. Der plantes evt. små grupper af træer 
ved skolen. Grunden forpagtes foreløbigt af kommunen i 20 år. Derefter er der mu-
lighed for forlængelse. Ole har modtaget papirerne. 
 

 

04.08 Flittige hænder til Lokalrådet 

Vi har i 2012 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 

 

http://www.stouby.nu/
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04.09 Trafiksikkerhed 

Cykelsti til Hornsyld:  

Der er nedsat en cykelstigruppe (Linda, Anders, Dina Kjerkegaard og Helene) under 
lokalrådet/SIM/lokale borgere, som har sendt ansøgning til Vejdirektoratet i 2012. Vi 
har desværre fået afslag. 
Nu arbejdes der desuden i et noget større perspektiv: Vi er gået sammen med bl.a. 
Hornsyld, Rårup, Bjerre og Stenderup om en omfattende etablering af cykelstier i 

Bjerre Herred. 
 
Der var møde 11/3 i Stenderup for den store gruppe vedr. stier for Juelsminde-
halvøen. Dina deltog fra Stouby. 

Der er møde i Stouby cykelsti gruppen i uge 12 for at lave en ny ansøgning til Vejdi-
rektoratet, deadline 14. apr. 

 

 

 

 

 

 

 

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Anders har undersøgt hvad det vil koste at stille en touch-skærm op i Multihuset og 
hos Spar. Det forsøges at inddrage Multihus og GIF. 

 
Anders orienterede om ideen på Multihusets bestyrelsesmøde i uge 10. De var posi-
tivt stemt. Et par af bestyrelsesmedlemmerne vil prøve at få alternative tilbud hjem. 

Andres deltager også på næste GIF møde og orienterer der. Desuden kontakter han 
erhvervsforeningen og menighedsrådet. 
 

 

 

 

 

AU 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, Sommerfesten 
Lokalrådet har opgaver ved sommerfesten.  
Lene er ”bindeleddet” mellem Lokalrådet og Sommerfestudvalget. 
Halfesten forløb fint. Positive tilbagemeldinger vedr. musikken. Der var ca. 30.000 

kroner i overskud, som deles ml Lokalrådet og Stouby GIF. 
Lene har deltaget i første sommerfestudvalgsmøde. Sommerfesten afholdes i uge 24 
d.12.-15. juni efter samme skabelon som tidligere. Sidste år blev overskuddet 
ca.54.000 kr. 

Forslag til nye aktiviteter efterlyses. 
Lokalrådet står for Morgenmad lørdag efter festen, bar-bemanding fra kl. 8-12 lør-
dag formiddag og for 7 kamp konkurrencen, samt evt. ad hoc hjælp til div. 

Per har forslag til en ny 7-kampsaktivitet – en flødebolde-kaste-maskine, som han 
vil konstruere 
 

 

 

 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.01 Kommuneplan 2013  
Hver kommune skal udlægge et område til større landbrug. I Hedensted kommune 
er der tale om Bråskovvej nord + syd. 
Der er mange boliger i det område. Emnet blev fremlagt til Visionsaftenen sammen 

med andre dele af kommuneplanen. 

 

 

 

Alle 

06.02 Kunst i Stouby 

Ole har modtaget afslag fra Ny Carlsberg-fonden 
Ole har desuden søgt hos Mærsk 

 

06.03 Venskabsby/samarbejde 
Birthe Frederiksen hos Region Midt skal udpege en kontaktperson til projektet om at 
etablere en venskabsby/samarbejde. Målet er at Stouby skal være international. Der 

arbejdes på det. 

Der kan evt. gives 75-350.000 kroner i støtte fra EU. Vi skal melde tilbage, hvilket 
land, vi ønsker at samarbejde med. Div. muligheder blev drøftet. 
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06.04 Pilotprojekt omkring Brobyggerne i Hedensted Kommune.  
Brobyggerne er et korps af ildsjæle fra kommunens lokalsamfund. Dette korps skal 
komme med råd og vejledning og dermed hjælpe tilflyttere med at få en god start i 

deres nye omgivelser. 
Maria Sahl deltager i projektet. 

 

 

06.05 Visionsaften: ”Hvor skal vi hen Stouby” afholdt d. 28.2.2013 

Arrangementet gik godt. Der var ca. 60 deltagere. Flg. punkter blev taget op på 
mødet: 
 Kommuneplanen, der er i høring 
 Byggegrunde – hvordan får vi gang i salget 
 Cykelstier 

 Erhvervsdrivende – hvordan støtter vi de erhvervsdrivende 
 Ældre – hvordan fastholder vi de ældre i Stouby 
 Frugthaven – der skal plantes 100 frugttræer 
 Kunst i Stouby 
 Skolen, hvordan fremtidssikrer vi Stouby Skole 
 EU samarbejde – venskabslandsby – ungesamarbejde over landegrænser 
 Forskønnelse – fondsoprettelse til opkøb af dårlige bygninger og istandsættelse? 

 Markedsføring/branding af Stouby 
 Andre aktuelle forhold 
 Fremvisning af nye logo forslag 
 Frivillighedshjælp til ældre eller syge i byen 

 
Ole har møde med Mølleparkens venner, som opfølgning på punktet omkring ældre i 

Stouby. 

 

06.06 Cykelløb 
Der er cykelløb i Stouby d. 6. apr. Det blev drøftet at Lokalrådet evt. kan sætte en 
bod op med salg af øl, vand og lign.  

 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Kirsten gennemgik økonomien. Der er kommet 7900 kr. ind via kontingenter i 2013.  

KJ 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 22/3 2013  
Hjemmesiden www.stouby.nu kører fint. 

 

 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

  Der er Generalforsamling for Landdistrikternes fælles råd DFL og Generalforsam-
ling for LAG Hedensted d. 21. marts i Hornsyld Idrætscenter. Kirsten er på valg, 
mødet er åbent for alle og alle fremmødte kan stemme, så mød endelig op. 

 
 Der er årsmøde i DFL fredag i Rødding. Ole og Kirsten deltager. Ole stiller op til 

valg. 
 

 Vejle Fjord Rehabiliteringscenter vil gerne lave et åbent hus arrangement for 
Stouby borgere, hvor man kan komme og se, hvad de kan tilbyde. Ole har holdt 

møde med dem om det. 
 

 Årets landdistriktspris skal i år søges via indsendelse af videoindslag om de gode 
historier lokalt. Kirsten har rundsendt mail med info. 

 

 Kevin Rossel var nomineret som årets idrætsudøver, men vandt dog ikke prisen. 

 

 

 

  

10 Eventuelt:  

 Træskohage Fyrtårn trænger til vedligehold. Thorsten tjekker om Naturstyrel-

Ansvarlig:  

http://www.stouby.nu/
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sen kan gøre noget. Alternativt kan der måske arrangeres noget frivillig hjælp. 
 Lokalrådet vil gerne have en repræsentant i multihusets bestyrelse. Der er 

generalforsamling d. 23. apr., hvor man kan møde op og opstille en kandidat. 

 
   

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

   

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Per sørger for at booke mødelokaler, og sende påmindelse vedr. møder 
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 11.04.2013 kl. 19 

 
Generalforsamling onsdag den 17.04.2013 
På valg er Linda og Per, samt suppleanterne Lene og Mette. 
Generalforsamlingen annonceres i Stouby bladet (Ole), Hedensted lokal avis (Kir-

sten) og ved opslag hos købmanden (Anders) 

 

PK 

 

 

 

OL, KJ  

AU 

 

 


