
Bestyrelsesmødereferat  Dato 19/5-15 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 19/5-15 

Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Helene 

 

 

Lokalrådet konstituerede sig på mødet den 19. maj 2015. Der er ingen ændringer i konstitutionen.  

 

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 lokalom-

rådet herom eksempelvis gennem Stouby Bladet og hjemmesiden www.stouby.nu  

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 

 

Maria arbejder videre med foldere om Stouby jf. mødet med brandingkonsulenten. 

   

   

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  

Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

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

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

Lokalråd Linda Jill Peitersen, næstformand ljp@alectia.com 29 40 40 52 

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

GIF/Lokalråd Maria Sahl Nedergaard msahlnedergaard@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 

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

Fraværende 

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

Skolebestyrelse/Lokalråd Peter Skov peter@skovsmad.dk 40 55 04 12 

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

________ 
 
________________________________________________________________________________--- 
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 Kajakklubben er ved at blive overdraget til Stouby GIF.   

Klubben har søgt om udbygning, ansøgningen ligger hos Naturstyrelsen.  

 

   

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Anders arbejder videre med info-skærmene. Chresten Justesen vil gerne hjælpe.  
Anders snakker med Anja, som står for Multihusets hjemmeside, om dette.  
Anders har snakket med Anja, som har sendt et tilbud på en hjemmeside, som kan trække 
en info-skærm. Derudover skal der noget hard-ware til. Anders tipper på, at det samlet kan 
komme op på 15.000,- 

Anders 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde: Næste år, 2016: 50 års-jubilæum, så der bliver stort gilde.  
Derudover er der Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, Sommerfesten. 
Andre steder har man plantet et egetræ ved den lokale dam, som en markering af en vigtig 
begivenhed i byen. Næste års 50-års jubilæum for Kjørmesgildet skal markeres i Stouby. 

Der er nok ikke plads til et stort egetræ ved vores dam, men vi kunne finde et andet egnet 
sted og plante et træ.  
 

Halfesten 2015: Peter Skov indtrådte i halfestbestyrelsen. 
Halfestbestyrelsen lavede aftale med Rasmus Krogsgård om at lave show, Showdown 
spilled, og Peter Skov stod for maden. 
Stoubyprisen gik til Dina Kjerkegaard og Per Kastrup. 
OL har fået tilladelser 
Hvem skal have årets Stoubypris? Navne sendes til Linda med deadline 20/2.Og det aftales 
på næste møde 24/2. 

Repræsentantskabsmøde for Multihuset 14. April. Mette deltager fra Lokalrådet. evt. andre.  

 
Sommerfest 2014: 48.000,- i alt i overskud fra sommerfesten. 

Sommerfest 2015: Vi skal (som vi plejer) sælge lodsedler, hjælpe med at sætte telte op 

(torsdag kl. 16) og morgenmaden lørdag morgen kl. 09 - vi møder kl. 08. Lene står desu-

den for 5-kamp.  

 
Generalforsamling fastsat til onsdag den 29/4 kl. 19.00. Helene laver indlæg i Stoubybla-

det. Bestyrelsen mødes kl. 18.00.  
Generalforsamlingen gik fint, men der var ikke mange, der mødte op ud over bestyrelsen.  
Vi foreslår evt. til generalforsamlingen næste år, at vi ikke behøver annoncere med gene-
ralforsamlingen i Hedensted Avis.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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, An-

ders og He-

lene, 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 om-

givelser. 
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. 
Vi afventer information fra kommunen. 
Der er kommet ny tovholder fra kommunen (Mette Korsgaard Harbøll). Maria finder en ny 

dato til brobygger-besøg. Lene eller Helene tager med ud. 
 

 

 

 

Maria og 

Helene 

Maria 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Mette Lyse er valgt som ny kasserer, og orienterede om økonomien.  
Det hele er endnu ikke opgjort, men overskud forventes.  
Mette har lidt problemer med et par udbetalinger. Drøftet.  
Helene laver et skriv til næste Stoubyblad om hvordan man kan betale kontingent til Lokal-
rådet (det kan man ikke på posthuset mere), og hvorfor. Mette printer dette i A5-format, 

 

 

Helene og 
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og dette lægges i bladet ved omdeling. Helene sætter det på Facebook-gruppen Stouby. 
 

Mette 

 

08 Stouby Bladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er den 22/5-2015.  

Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com   
Orientering fra Mette Lyse om bladets økonomi. Bladets økonomi og stouby.nu er to adskil-
te regnskaber. 
Annoncering forventes at løbe nogenlunde rundt.  Mette Lyse er ny annonceansvarlig. 
Helene spørger Bjørn Lorenzen, om han kan stå som "omdelingsansvarlig" på side 3 i bla-
det.  

Helene 

 

 

 

 

Helene 

 

 

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 kommu-
nens ansvar, at der bliver ryddet op - også selv om der er på privat område iht. bygge-
lovens § 14. 
Intet svar endnu. 

Ole har fået nogle henvendelser fra naboer m.m. som gerne vil lave en underskriftsindsam-
ling. Vi vil anmode Teknisk Udvalg om at behandle sagen politisk. Ole skriver til Udvalget. 

Indtil videre er der ikke sket noget.  
 
Ole har indbragt spørgsmålet for ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Ole har snakket 
med Teknisk afdeling, vi afventer. 
Kommunen vil ikke gøre mere. Til gengæld er Hornumvej 9 blevet brækket ned (Den gamle 

smedje) 

Mejerivej 1 i Gammelby kan evt. brækkes ned. Ole undersøger sagen. Det er desværre 
billigere for ejerne at beholde huset og betale flekslån.  
Der arbejdes videre med sagen. 

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

lig stand.  
 

 Vi overvejer at søge om tilskud til bålhytte/sprøjtehus i Aktivitetsparken: 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 Bråskov overfor købmanden. 

Vi har fået afslag, men at vi indsender en klage i samarbejde med skolen. Vi vil søge om 
tilskud til en bålhytte, som den der ligger i Bråskov.  
Afgørelse mht. udbetaling vedr. Aktivitetspark er lige om hjørnet. Ansøgning var ikke mod-

taget. 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,- 
Vi afventer Lokale- og Anlægsfonden, og søger Friluftsrådet senere. 
Vi håber på at kunne være klar til at starte med at bygge til foråret. 
Vi fået et tilsagn om kr. 55.000 fra Lokale- og anlægsfonden, og vi har søgt Friluftsrådet 
om kr. 35.000. De behandler først ansøgningen efter 1-3. De sidste ca. kr. 80.000 søger vi 

fra kommunens landdistriktspulje. 
Vi skal have udfærdiget en landzonetilladelse, selvom den ligger på offentligt areal, for at få 
lov til at opføre bålhytten. Ole undersøger nærmere.  
Vi afventer besked fra Friluftsrådet.  
Vi regner med at komme i gang med bålhytten efter sommerferien.  
 
 Æblehaven er ordnet – Ole har slået græsset med en le. Vi skal sørge for at tynde ud i 

det fremover.  
Søndag den 5. oktober 2015 var der arbejdsdag i frugthaven. Lokalrådet deltog sammen 
med Niels Sørensen. Vi fik ordnet det vi skulle, klippet hegn ned, og strammet træerne op. 
Næste arbejdsdag lægges et par uger efter udgivelsen af seneste Stoubyblad.  
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.  
De nye træer er plantet. 

 Dagplejepladser, vi har fået henvendelse fra flere forskellige, fordi der ikke er 
dagplejepladser at få i Stouby. OL har været i kontakt med formanden for børn og 
unge udvalget, som kigger på det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 
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Dagplejepladser: Den 24/3 blev der afholdt åbent møde på Stouby Skole hvor blandt 
andet politiker Ole Vind og Børnehaven deltager. 

Ole deltager, og lokalrådets medlemmer  er inviteret  til at deltage. Peter og 
Maria deltager.  

 Sagen vedr. faktura Vi har fået et afslag på vores ansøgning vedr. legeplads ved 
skolen p.g.a. nogle fakturaer, der skulle have været udstedt til os i stedet for Stou-
by Skole/Hedensted Kommune. Sagen er nu overdraget til landdistriktsministeren. 
Vi afventer. 

 Byggegrundene: Stouby Syds byggegrunde overtages af kommunen og der bliver 
lavet vej m.m. henover året. Der er møde i teknik og miljø udvalg i februar vedr. 
samme. 

De sidste grunde bliver nu gjort byggemodne. Udstykningen er klar sidst på sommeren, og 
der bliver holdt fast i den lokalplan, som foreligger.  
Skovhavegaard er kommunale byggegrunde. Vi vil gerne have nye skilte, så folk kan se 
dem, når de f.eks. kører til Rosenvold. Der skal info på kommunens hjemmeside om grun-

dene. Evt. på boligsiden.dk eller boliga. dk. Helene undersøger.  

 
 Syrere i byen: Lene orienterede. Der har været møde med integrationsafdelingen i 

kommunen og der har været møde med syrerne i december. Der var også en tolk 
tilstede. De er alle 3 ml. 25-35 år. Den ene har læst kemi på universitetet i Syrien 
og er derfor engelsktalende. De har været glade for besøg og Lene har fået lavet en 
aftale, så de kan træne i motionscenteret. Hvis vi har  

Sko/tøj evt. møbler i overskud, kan det være de kan bruge det.Lene har gjort et 
rigtig godt stykke arbejde for at få dem integreret her i byen. 

 Affald: Linda og hendes familie har være ude at lufte affaldscyklerne. Der er rige-
ligt at samle op, og affaldet er meget synligt i grøfterne i øjeblikket. Vi overvejer at 
gennemføre en lokal affaldsdag i hele sognet inden græsset vokser op i grøfterne. 
 

Lokalrådet har besluttet at lave en fælles ”affaldsdag” søndag den 15/3. Linda vil 
høre Dina fra spejderne om de kunne tænke sig at stå for beværtningen denne dag. 

Lokalrådet vil dække alle udgifter der er forbundet med dagen og spejderne kan 
selv inkassere de indtægter, der måtte være i form af salg af mad og drikke. 
 
Affaldsdagen den 15/3 er aflyst. Spejderne sørger for en ny dag den 11//4 fra kl. 
09-11. ved købmanden, hvor Lokalrådet står for forplejning (morgenkaffe og rund-

stykker).  
 
Fyrtårnet: Ole undersøger muligheden for at lokalrådet kan leje det – da vi ellers 
frygter fyret forfalder. 
Ole orienterede om dialog med Miljøministeren, der har omgjort Naturstyrelsens 
planer om, at fyret egentlig skal skrottes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene 

  

10 Eventuelt:  

 

Ansvarlig: 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Cykelsti: Projektet lever stadig. Linda har i dag skrevet til Trafikstyrelsen for 

at høre, hvornår vi får besked om, om vi har fået tilskud.  
 
Kend din landsby 
Nyt projekt Kend din landsby. 
Lokalarkiverne i Stenderup, Stouby, Bjerre, Barrit og Hornsyld er indbudt til 
møde 

Der er kr. 50.000 til deling mellem landsbyerne 
Intet nyt. 

Q-koder sættes op af Lokalarkivet i løbet af foråret. 
Den 9/5 kl. 14 afholdes der ved Bjerre Arrest et møde med temaet Kend din 
landsby, hvor man vil blive informeret omkring de kommende QR-koder. 
Velux-fonden yder tilskud til Fremtidens brug af land et projekt som Ole er 
ved at studere og måske kunne finde på at kaste sig ud i. 

 
Grundlovspuljen: 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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Frank vil gerne være med den 5/6. Der er søgt om tilskud, men vi har fået 
afslag. Men der er enighed om, at der skal laves et arrangement. Stoubys Akti-
ve Piger vil stå for en grundlovsmenu. 

Intet nyt.  
 
Ole har søgt en fond om ti par waders og ti fiskestænger til fyret.  
 

Multihuset vil gerne have hjælp til at søge om forskelligt.  
 
Det viser sig, at der er en lov om tildeling af uddannelsessteder, som giver de 
små lokalsamfund problemer. Hvis et gymnasie f.eks. har for mange ansøgere 
vælger gymnasiet de ansøgere fra, som bor længst væk – målt på tidsforbrug 
med offentlig transport. 
 Linda skriver indsigelse på tildeling af uddannelsessted, og Lokalrådet følger 

op.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda 

11.02 Ældreboliger: Vi kan risikere, at der skal fjernes 10 af disse boliger. Ole har 

fortalt 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. 
Lokalrådets evt. overtagelse af boligerne. Linda og Ole deltog fra lokalrådet. 
Det blev aftalt, af lokalrådet skulle fremsætte en anmodning om overtagelse af 
ældreboligerne til boligselskabet. 
Boligselskabet har efterfølgende meddelt, at man selv ønsker at administrere 
boligerne, 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 inddra-
ges i ældreboligernes fremtidige status. 
Lokalrådet har gjort opmærksom på, at vi er interesserede i at købe, hvis bo-

ligselskabet 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 
lejemålene, 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 bræk-

kes ned. 

Der er fortsat opslag hos købmanden, og det gik rigtig godt, idet 4 boliger er 
blevet udlejet, men inden for den seneste tid er 2 borgere i Mølleparken des-
værre afgået ved døden. I Barrit har man begyndt at ombygge nogle af ældre-
boligerne til flygtninge. Vi har dog p.t. ikke hørt noget.. 
Vi har fået besked fra kommunen om, at der vil komme flygtninge i nogle af 
boligerne. Ole har kontaktet kommunen for at vi kan få noget mere at vide, og 

tage godt imod dem. Der er evt. snak om fem boliger.  
 
2 boliger mangler pt. at blive udlejet. OL har haft møde med seniorrådet og der 
kommer læserbrev m.m. om, at boligerne skal bevares. Lokalrådet må i sidste 
ende overtage boligerne. 
 
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.  
Dette er efterfølgende blevet ændret, så det højst sandsynligt bliver som det 
hidtil har været. 
Til efteråret får vi tilknyttet en embedsmand, som skal hjælpe os. Det drejer 
sig også om byggegrunde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Det var et fint arrangement, som forhåbentlig kan blive en årlig tradition. 
 

11.06 ”Film-udvalg” 

Anders og Maria forsøger at lave ”drejebog” til film om Stouby.  
Vi arbejder på at få et møde med Kresten. 
 

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. 
 

Lindas mailadresse fra 1. juni: lindapeitersen@gmail.com  
Næste lokalrådsmøde er tirsdag den 9. juni 19.00 
 

Per 
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