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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, Kirsten Jørgensen: 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 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: næstfor-
mand 

ljp@alectia.com 29 40 40 52 LJP 
 
 
 

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

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 

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 

Kasserer Kirsten Jørgensen: kasserer  
(udenfor bestyrelsen) 

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

gen/Lokalråd 
Maria Sahl Nedergaard msahlnedergaard@live.dk 

 

23 20 37 39 MSN 

 

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

 Det overvejes at udvide med 2 klubaftener. Der er næsten altid fuldt hus og særligt 
i godt vejr. 
Klubben har haft den sidste officielle tur i år. I vinter er der nogle svømmehalsar-
rangementer. 

Der har været generalforsamling. Der er 41 betalende medlemmer, og det er fint. 

Lidt flere medlemmer, afslutning i går med gløgg og æbleskiver. 
Per informerede om aktiviteterne: brug af svømmehallen, og kursus i at lave sin 
egen pagaj. 
 

 

   

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. 
 

GIF synes umiddelbart, at det virker dyrt. Jan vil kontakte Ole ang. GIFs svar. 
Maria følger op på dette til GIFs bestyrelsesmøde. 
 
Maria nævner det for Jan Rosenmaj Pedersen igen 
Multihuset og GIF skal være med på ideen 
Annette har kontaktet Anders, og vil gerne have skærme op. Anette har en kontakt, 
der hjælper med IT, og han vil lave et tilbud på en stor 42 tommer skærm. Og en 

lille 30 tommer skærm, lige indenfor døren, med præsentation, f.eks. om hvem der 
skal være i hvilket mødelokale. 
 
Anders har snakket med firma i Vejle, der vil komme med tilbud på skærmene. 
 
Multihuset er meget ivrige, og Anders vil følge op på dette. Leverandøren i Ølsted 
anslår 25.000,- inkl. hardware og software – afhængig af hvad vi har af krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, Sommerfesten. 
Der er snart opstart for planlægning af halfesten. Ole (som er med i planlægningen) 
orienterede om, at hvis man har nogle ideer, må man meget gerne melde ind.  
 

 

 

   

06 Fremtidige projekter Ansvarlig: 

06.02 Fælles foreninger i Stouby 
Vi tænker over det og vender tilbage omkring dette.  

Skolen virker meget interesseret. Det kunne være en idé at lave en slags ”Landsby-

strategi” ved et netværksmøde.  
Vi tager initiativet til et møde, og inviterer Lokalrådet har et oplæg klart. Mette, 
Niels, Anders og Helene arbejder videre med ideen. Det afholdes tirsdag den 11. 
marts kl. 1900. Vi inviterer GIF, Multihuset og Skolen.  
 

 

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 
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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. 
Det kommer nye puljer til august, og der forsøger vi at finde noget. 
Der skal aftales et møde med Birthe Frederiksen, OL tager kontakt til hende. 
OL har haft møde med Birthe Frederiksen i dag, og der arbejdes videre med sagen. 

Birthe forsøger at finde medarbejdere, der kan tage sig af dette, og vender tilbage 
til os ang. dette.  

Birthe har sendt information om ”Erasmus II” til Ole, ansøgningsfrist i marts. 

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. 
Indtil nu har gruppen fundet ud af, at en personlig velkomst og en velkomstmappe 
virker som det bedste. Hvordan finder vi ”brobyggerne”? Skal de godkendes først? 
Have uddannelse? Og hvad med markedsføring/facebook? Der er møde igen i maj. 
 

Maria informerede: der er brug for brobyggere til at byde tilflyttere velkommen. 
Hvem melder sig? Lene og Helene er interesserede. 
Der er infomøde omkring det at være brobygger den 18. september. 
 
Der er på nuværende tidspunkt min. 4 tilmeldte i Stouby  
Der var ca. 30 fremmødte til arrangementet 18/9 i Stouby, ca. 23 meldte sig som 
brobyggere 

Nyt møde i Tørring i løbet af oktober måned 
Lene Jorsal vil gerne være brobygger, Maria tilmelder. 

Mødet i mandags blev aflyst pga. stormen, nyt møde den 12/11 for dem, der har 
tilmeldt sig. 
 
Maria har snakket med Berith Smidt Hansen, og det endelige materiale er på vej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Orientering om økonomien. 
 

KJ 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 28/3-2014.  
Hjemmesiden www.stouby.nu kører fint. 

Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com   
  

 

 

 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

   

 

  

10 Eventuelt:  

 Træskohage Fyrtårn trænger til vedligehold: Naturvejleder er kontaktet. Der 

er gennem flere år søgt midler, og der er modtaget bevilling til reparationer i 
år. Evt. fremtidigt samarbejde med Lokalrådet. 

Helene tjekker, om der er sket noget, og melder tilbage til Ole. 
Der er sat penge af til reparation af Træskohage Fyrtårn 
Skal på listen over bevaringsværdige bygninger, der følges op på det. 
Ole har snakket med skovrideren.  
 
Naturstyrelsen vil gerne have et møde med os 7/2 kl. 10 i Randbøl.  Ole evt. 

Ansvarlig:  

 

 

 

 

 

 

http://www.stouby.nu/
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Linda og Niels. 

 
 Postkasse: Ole sørger for at høre med Post Danmark om, hvorvidt postkassen 

ved købmanden også kan tømmes om søndagen. 
Der arbejdes på bedre tømningstider, Ole har kontaktet Post Danmark. 
Ole skrev for en uge siden, og de ville svare inden for en uge, men Ole har ik-

ke hørt noget endnu.  
 

 

 

 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Ny pulje: Grønne ildsjæle. Vi har søgt puljen om projekt til affalds-indsamling, 
hvor ser indkøbes to cykler og en trailer, og der skal bygges et lille skur til affaldet. 
Vi har fået 54.700,- til projektet. Kan skuret stå ved købmanden? 
Ole undersøger ang. cykler. Har lavet aftale med Fisker om opførelse af skuret. Og 

spørger købmanden, om skuret kan stå der. 

 
Ole indhenter tilbud på cykler og rundsender derefter til evt. input omkring type af 
cykel. 
Ole har fået tilbud, og der er plads til to trailere i budgettet.  
Ole indkøber tre cykelhjelme. Fisker laver skuret, men har meget travlt i øjeblik-
ket. Vi vil gerne have udskudt bygning af skuret et par måneder.  
Jørgen Fisker har sagt ja til at lave det, og vi holder åbningsdag torsdag den 10/4 

kl. 17 – efterfølgende kan man købe mad hos Halmutter i Multihuset.  
 
Årets landsby:  
Hvis vi skal satse på at få puljen på 50.000,00, skal vi vise alt hvad vi kan og hvad 
vi går og laver. Det skal dokumenteres i form af video og billeder.  
21/11 udnævnes vinderen. AU vil gerne tage billeder, når frugttræerne plantes 

 
Der er 5000,00 kr. mere på vej fra Landdistriktspuljen, Lokalrådet vælger selv 
hvad de skal bruges til.  
Den 5. november skal der udpeges tre landsbyer. Alle lokalråd samles en aften og 
udpeger vinderen.  
Vi vælger at vente med at søge til 2014.  
Årets landsby blev Stenderup.  

 
Cykelsti – Linda opfordrede til, at der kommenteres på Hedensted Kommunes 
hjemmeside vedr. de farlige forhold på Bråskovvej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OL 

11.03 Borgerbudgetter: Vi er med Stenderup, Bjerre, Barrit og Hornsyld om evt. fælles 
projekter. Der var møde den 2/12. Ole tager med til mødet. 

Ole har været til møde, der arbejdes på hvad der skal komme ud af dette. Evt. en 
kultur-festival.  
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Skolerne er kontaktet, vi arbejder videre med det.  

 

11.04 Vejlefjordcentrets rehabiliteringsafdeling: Jeanette Johansen efterlyser en 
evt. støttekreds. Lokalrådet bliver indkaldt på et tidspunkt. 
Ole har snakket med Jeanette, de arbejder videre med sagen.  

 

 

11.05   

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Per sørger for at booke mødelokaler, og sende påmindelse vedr. møder. 
Møderne afholdes så vidt muligt i ulige uger. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25. februar 2014 kl. 1900 
 

Derudover et møde om Stoubyprisen tirsdag den 18. februar kl. 1900 
 

PK 

 

 

 


