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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. 

 

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

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

Høgh: lshornum@gmail.com, Maria Sahl Nedergaard: msahlnedergaard@live.dk, Mette Lyse: 

mette@itl.dk, Niels Sørensen: lotteogniels@gmail.com, Ole Lyse: ole.lyse@hedensted.dk, Per 

Klarup: per@klarup.com 

Deltagere 

Forenings-
repræsentant 

Repræsenteret af e-mail Telefon 

Lokalråd Anders Udbye andersudbye@gmail.com  

Lokalråd Helene Fruelund: sekretær helenefrue-

lund@gmail.com 

21 82 96 22 

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

Lokalråd Lis Høgh lshornum@gmail.com 30 57 99 12 

GIF/Lokalråd Maria Sahl Nedergaard msahlneder-

gaard@live.dk 

61 54 78 70 

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

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

Skolebestyrel-

se/Lokalråd 

Peter Skov peter@skovsmad.dk 40 55 04 12 

Fraværende 

Lokalråd Linda Jill Peitersen: næstfor-
mand 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 

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

 

”Flittige hænder”: Jette Sørensen, tlf.: 23 11 06 36, og Stoubys Aktive Piger 
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  Side 2 

   

   

02 Forslag til nye punkter på dagsordenen  

 

03 Bemærkninger til forrige referat: Den nye tekst i referaterne står i kursiv.  

           

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

04.01 Havkajak  

 Kajakklubben er ved at blive overdraget til Stouby GIF.   
   

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Anders arbejder videre med info-skærmene. Chresten Justesen vil gerne hjælpe.  

Anders 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, Sommerfesten. 
 
Halfesten 2015: Peter Skov indtræder i halfestbestyrelsen. 
 
Halfestbestyrelsen har lavet aftale med Rasmus Krogsgård om at lave show, 

Showdown spiller, og Peter Skov står for maden. 
 
48.000,- i alt i overskud fra sommerfesten.  
 

 

 

 

 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.02 Fælles foreninger i Stouby 
Vi tænker over det og vender tilbage omkring dette.  
Det kunne være en idé at lave en slags ”Landsby-strategi” ved et netværksmøde.  

 
Vi udsætter processen. 
 

Mette, Ni-

els, Anders 

og Helene 

Peter 

06.03 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 og Helene har været til møde, fået lister og været ude på besøg. 

Maria og Helene har fået nye lister, og skal snart ud på besøg igen. Lene tager evt. 
med. 
 

 

 

 

Maria og 

Helene 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Mette Lyse er valgt som ny kasserer, og orienterede om økonomien.  
 

 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 21/11-
2014.  
Hjemmesiden www.stouby.nu kører fint. 
Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com   
 
Orientering fra Mette Lyse om bladets økonomi. Bjørn Lorensen deltog også i dette 
punkt. Bladets økonomi og stouby.nu er to adskildte regnskaber. 

  

Helene 
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09 Siden sidst Ansvarlig: 

  Borgergade 13:  
OL har nu gjort kommunen bekendt med, at ejendommen er i så dårlig en 
stand, at den kan være til fare for mindre børn i forbindelse med leg. OL mener, 
at det nu er kommunens ansvar, at der bliver ryddet op - også selv om der er 
på privat område iht. byggelovens § 14. 
Intet svar endnu. 

Ole har fået nogle henvendelser fra naboer m.m. som gerne vil lave en underskrifts-

indsamling. Vi vil anmode Teknisk Udvalg om at behandle sagen politisk. Ole skriver 
til Udvalget. 
 
Ole har indbragt spørgsmålet for ministeriet for by, bolig og landdistrikter.  

 
 Fakkegrav Badehotel: Det blev nævnt, at Fakkegrav Badehotel også er i me-

get dårlig stand.  

 
 Vi overvejer at søge om tilskud til bålhytte/sprøjtehus i Aktivitetspar-

ken: Ole skriver til Susanne Ernst for at afsøge muligheder for at få tilskud. 
Hvordan skal hytten se ud – forslag om at kigge på den hytte, der ligger i Brå-
skov overfor købmanden. 

Vi har fået afslag, men at vi indsender en klage i samarbejde med skolen. Vi vil søge 

om tilskud til bålhytte, som den der ligger i Bråskov.  
Afgørelse mht. udbetaling vedr. Aktivitetspark er lige om hjørnet. Ansøgning var 
ikke modtaget. Vi afventer.  
Det ser godt ud med anskaffelse af midler. Ole har kontakt med Friluftsrådet. I alt 
regner vi med, at det vil koste ca. 170.000,- 
 

 Æblehaven er ordnet – Ole har slået græsset med en le. Vi skal sørge for at 
tynde ud i det fremover.  

Søndag den 5. oktober var der arbejdsdag i frugthaven. Lokalrådet deltog sammen 
med Niels Sørensen. Vi fik ordnet det vi skulle, klippet hegn ned, og strammet træ-

erne op. Næste arbejdsdag lægges et par uger efter udgivelsen af seneste Stou-
byblad.  
Der mangler 11 træer (de er gået ud). Dem vil Niels sørge for at indkøbe.Vi har fået 
30.000,- fra Velux-fonden til most-pressere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Eventuelt:  

Halmutter har foreslået et skilt med Legende børn ved Multihuset.  
Peter Skov sørger for at bringe det videre til skolen. Vi skal også have Multihuset 
med.  

 

Ansvarlig:  

Peter 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Årets landsby:  
Valget står mellem Åle-Hjortsvang, Lindved og Bråskov 

27. november 2014 kl. 19 er der afstemning. Vi opfordrer dem der kan, til at del-
tage og stemme. 
 
Cykelsti: intet nyt. 
 
Kend din landsby 
Nyt projekt ”Kend din landsby” 

Lokalarkiverne i Stenderup, Bjerre, Barrit og Hornsyld er indbudt til møde 

Der er kr. 50.000 til deling mellem landsbyerne 
Intet nyt. 
 
Folketinget har afsat midler til ”Grundlovspuljen”: Ole har fået info som formand 
for Ældresagen, og har snakket med Frank fra skolen, og Doris fra Stoubys Aktive 

Piger, og aftalt at afholde et arrangement, for at fortælle noget om grundloven i 
børnehøjde.  
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11.02 Ældreboliger: Vi kan risikere, at der skal fjernes 10 af disse boliger. Ole har for-

talt vice-kommunaldirektøren, at Lokalrådet er interesseret i evt. opkøb. 
Evt. møde med kommunen om hvad der skal ske med boligerne. Der er en gæld 
på 53.000,00 pr. lejlighed. Der er 20 lejligheder i alt.  
Der har været afholdt et møde mellem boligforeningen og kommunen vedr. Lokal-
rådets evt. overtagelse af boligerne. Linda og Ole deltog fra lokalrådet. Det blev 

aftalt, af lokalrådet skulle fremsætte en anmodning om overtagelse af ældreboli-
gerne til boligselskabet. 
Boligselskabet har efterfølgende meddelt, at man selv ønsker at administrere boli-
gerne, og at man vil kontakte kommunen for at finde en løsning vedr. de tomme 
boliger. 
Lokalrådet har tilskrevet boligselskabet og kommunen, at vi ønsker at indgå i disse 
drøftelser, idet seniorudvalget har besluttet, at lokalrådene skal inddrages i ældre-

boligernes fremtidige status. 
Lokalrådet har gjort opmærksom på, at vi er interesserede i at købe, hvis boligsel-
skabet vil sælge. 

Ole og Linda har haft møde med Socialudvalget i dag om dette, vi arbejder på at få 
boligerne lejet ud (også til andre end ældre). 
Det er vigtigt at få fortalt folk, at de kan leje dem. Ole finder nogle fakta om leje-

målene, så vi kan udbrede dette.  
Der skal henvises til boligerne på www.stouby.nu  
Forslag om priseksempel for at tiltrække potentielle lejere. 
Ole undersøger pris. Priserne er modtaget. 
Der er mulighed for at leje ud. Vi vil gerne have opslag hos købmanden, hvor man 
kan se billeder af boligerne, og information om, hvad det koster. Linda finder en 
skitse. 

OL har været til temaaften.  
Holdningen var generelt, at boligerne ikke er tidssvarende længere. 
Tanken er, at Lokalrådet må købe dem på et tidspunkt, for at undgå de brækkes 
ned. 

Der er fortsat opslag hos købmanden, og det gik rigtig godt, idet 4 boliger er ble-
vet udlejet, men inden for den seneste tid er 2 borgere i Mølleparken desværre 
afgået ved døden. I Barrit har man begyndt at ombygge nogle af ældreboligerne til 

flygtninge. Vi har dog p.t. ikke hørt noget.. 
 
Kommuneplanen: Til foråret vil der komme en embedsmand fra kommunen ud til 
hvert lokalråd, for at få en dialog med de enkelte små steder, i stedet for kun tre 
store møder i hele kommunen. Det vil vi høre nærmere om.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03  
Juletræstænding: Spejderne arbejder med et arrangement i forbindelse med at 
juletræet bliver tændt  den sidste weekend i november.  
Vi er klar til at fælde, når Torsten giver klarmelding. 
 

 

 

11.06 ”Film-udvalg” 
Anders og Maria forsøger at lave ”drejebog” til film om Stouby 
 
 

Anders og 

Maria 

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Per sørger for at booke mødelokaler, og sende påmindelse vedr. møder. 
Møderne afholdes så vidt muligt i ulige uger. 
 

Julefrokost tirsdag den 2. december kl. 1900: Ole inviterer lokalrådets samar-
bejdspartnere. Kl. 1800 samme dag er der møde for bestyrelsen.  
Næste lokalrådsmødet herefter er den 27. januar 2015.  

 

Per 

 

 

Ole 
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