
Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 19. april 2016 til den 27. april 2017 

Det seneste år har været rigtig travlt for Stouby og omegns Lokalråd, og udover de aktiviteter og initiativer, 
der var planlagt og igangsat – kom der nye til. Den største ændring var, at Stouby med opland blev udpeget 
som et særskilt turistområde – ”Stouby Vejlefjord”. Vort turistområde går fra Stenhøj Strand, Hornum inde i 
landet og til Daugaard Strand. Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe med blandt andet Løgballe Camping, 
Rosenvold Strand Camping, Hotel Vejlefjord og lokalrådet, og vi er gået i gang med at tage initiativer til at 
markedsføre vort nye turistområde. Der skal blandt andet fremstilles et detaljeret kort over vort område med 
vandrestier, seværdigheder og muligheder for indkøb, overnatning m.v. 
Lokalrådet har ansøgt Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om kr. 187,500,- til at igangsætte brandingen 
af vort turistområde, og vi håber, at vi får et tilskud til vort projekt ”Landsbyen som centrum for turisme”.  

Træskohage Fyr 
Sidste år kunne vi oplyse, at vi var i gang med at hjemsøge midler til restaureringen af Træskohage Fyr, og 
det er lykkedes at hjemsøge ca. kr. 750.000,- fra kommunens landdistriktspulje, Underværker/Real Dania og 
Vejlefjord-fonden.  Vi er kommet så langt, at vi regner med at kunne gennemføre restaureringen hen over 
sommeren. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vejle Fjord, Lokalarkivet, Naturstyrelsen 
og Lokalrådet. 
Det er en proces, der har være flere år under vejs, idet vi i rettede den første henvendelse til skovrideren om 
fyrets ringe tilstand i marts 2013, men efter at mange forhindringer er ryddet af vejen, er vi tæt på at nå 
målet. Vi har anmodet kommunen om at udpege området med fyret til et Kulturmiljø. Det betyder, at byrådet 
skal give sin tilladelse, hvis Naturstyrelsen ønsker fyret fjernet.   

Kyststien 
I forbindelse med restaureringen af fyret, har vi også set på adgangsforholdene til fyret. Den anlagte sti går 
gennem et sumpet område, og i øjeblikket  anbefales det at færdes ud til fyret langs stranden. Imidlertid er 
Naturstyrelsen nu gået i gang med at rydde området for rørskov, hybenroser og mindre træer, idet man 
ønsker at afgræsse området. 
Det giver  mulighed for at kyststien kan flyttes tættere på kysten til et højere niveau, således at man kan 
komme tørskoet ud til fyret hele året. Det er dog ikke sikkert, at vi sådan uden videre kan flytte en sti i et 
kystnært område. Vi har fået tilsagn om kr. 10.000 fra Friluftsrådet til at istandsætte stien.  

Bålhytten 
Ved en ihærdig indsats fra vore mange ildsjæle lykkedes det at få bålhytten opført hen over efteråret, og den 
blev indviet i forbindelse med juletræstændingen og spejdernes fakkeltog sidst i november. Skolen har 
allerede gjort flittig brug af bålhytten, men der efterlyses en form for teltdug, der kan trækkes for, når det er 
koldt. Det arbejder vi på at få løst. Vi er i færd med at undersøge, om bålhytten kan overdrages til skolen. 
Det vil have stor betydning ansvars- og brandforsikringsmæssigt, idet bålhytten så kan indgå som en del af 
skolens og kommunens forsikringer.  

Kommuneplanen i høring 
Kommuneplanen er fortsat i høring, og den forventes godkendt først i 2018. Vi har indsendt flere forslag og 
bemærkninger. Blandt andet at ”Kommunen skal sikre, at der er til stadighed er attraktive byggegrunde i alle 
Lokalcentre”. Derudover de arealer, som vi ønsker udpeget som fremtidige storparceller og boligområder. 
Desuden har vi gjort opmærksom på, at lokalområderne i højere grad bør inddrages i forhold, der har stor 
betydning lokalt. 

Bosætning 
Inden for det seneste år er der sket rigtig meget på boligområdet i Stouby. En privat udstykker er i færd med 
at opføre 22 rækkehuse i den nye udstykning ”Humlehaven”, og udstykningen ”Skovhavegaard” er klar til 
salg. I udstykningens hjørne ud mod Rosenvoldvej og Borgergade er udlagt et område med tæt/lav 
bebyggelse for 5 boliger.  
Vi har ansøgt boligforeningen om at få disse 5 boliger med i puljen til ældreboliger. 

Med hensyn til ældreboligerne i Mølleparken så stod vi med mange tomme lejligheder for et år siden. 
Kommunen truede med at nedrive halvdelen af ældreboligerne, men det blev ikke til noget, da vi tilbød at 



overtage alle boligerne. Nu har situationen  ændret sig, således at der er venteliste til boligerne.  
En privat udstykker har et ønske om at opføre 9 boliger på grunden ved det nedbrændte Fakkegrav 
Badehotel, hvilket kan blive et stort aktiv for vort område. Imidlertid har Danmarks Naturfredningsforening 
indklaget tilladelsen for Naturklagenævnet. Vi har i den forbindelse indsendt vore bemærkninger til 
Naturklagenævnet. 

Bredbånd i landdistrikter 
Sidste sommer blev der åbnet mulighed for at søge midler fra Energistyrelsens Bredbåndspulje til etablering 
af bredbånd i tyndt befolkede områder. Sammen med lokale lodsejere på Rosenvoldvej, Stouby Skovvej og 
Vandmøllevej indsendte vi en ansøgning til puljen, men vi fik dog ikke del i midlerne. Sideløbende havde en 
borgergruppe fra Fakkegravvej og Sanatorievej indsendt en ansøgning med samme resultat.Vi har 
besluttet,  at vi vil slå os sammen og indsende en ny ansøgning til Energistyrelsens kommende 
ansøgningsrunde.  

Visionsplan for Stouby 
I efteråret afholdt vi et visionsmøde for Stoubys borgere, hvor flere ønsker og bemærkninger kom frem. 
Efterfølgende har vi udarbejdet et udkast til visionsplanen og efter generalforsamlingen vil udkastet blive 
gennemgået med interesserede borgere. Herefter bliver visionsplanen tilrettet og godkendt, og den er 
gældende de næste 5 – 10 år. 

Kildebjerget 
Kommunen har sat Kildebjerget til salg, men indtil videre er der ikke sket noget. Lokalrådet har undersøgt 
flere muligheder for at få bygningerne afsat. Vi har været i kontakt med Arlas Madskoler, 
Julemærkehjemmene, Veteran-skole for udsendte m. fl., men typisk skal vi selv finde finansiering til en stor 
del af et evt. køb og efterfølgende drift. 

Brobyggerne 
Som en af få landsbyer i kommunen har vi gennem nogle år haft nogle aktive brobyggere, der tager 
personlig kontakt til vore tilflyttere for at byde velkommen og informere om Stouby. Det har dog vist sig, at 
det er svært at træffe tilflytterne hjemme, ligesom en ret stor del kun midlertidigt opholder sig i Stouby.  

Trafiksikkerhed 
Vi har fortsat et ønske om at få etableret en cykelsti fra Stouby langs Bråskovvej til Bråskov. Vi arbejder 
fortsat på projektet, men skyerne hænger lavt i øjeblikket, idet kommunen ikke har afsat midler til cykelstier i 
budgettet, ligesom Vejdirektoratets cykelstipulje er nedlagt.  

Stouby Lokalarkiv 
I det daglige har vi et rigtig godt samarbejde med lokarkivet, og ved flere lejligheder har vi trukket store 
veksler på arkivet. Det drejer sig blandt andet om restaureringen af Træskohage Fyr, hvor arkivet har hjulpet 
med at tage fotos og fremskaffe gamle tegninger af fyret med videre. I vores formålserklæring er det direkte 
nævnt, at vi skal ”sikre lokalarkivets eksistens”. Arkivet har kun få midler til rådighed, men alle ønskerne blev 
opfyldt, da Veluxfonden for nogen tid siden donerede kr. 22.500 til arkivets arbejde. Vi vil gerne takke de 
frivillige på arkivet for et godt samarbejde og for jeres indsats for Stoubyområdet. 

Stoubyprisen 
I forbindelse med halfesten, der var nr. 29 i rækken af halfester, blev Stoubyprisen traditionen overrakt. I år 
blev prisen delt i to, op priserne tilfaldt solide repræsentanter for vore aktive ildsjæle. Priserne blev overrakt 
til Jens Otto Grabau samt Mette Tønnesen og Erling Nordtoft. Vi ønsker til lykke med hædersbevisningerne.  

Branding 
Som den eneste landsby i kommunen deltager Stouby i aktiviteterne omkring Århus som Kulturhovedstad 
2017. Vi er som landsby udpeget under kategorien ”fællesskab og bæredygtighed”. Som medlem af 
kulturhovedstadssamarbejdet har vi modtaget kr. 35.000 til udbygning af vores fælles frugthave. I forbindelse 
med kulturhovedstadssamarbejdet har vi haft besøg af kommende  journalister og filminstruktører, der har 
sat fokus på vores landsby. Stouby skal desuden være en af tovholderlandsbyerne, der skal præsenteres i 
forbindelse med det afsluttende landsbytræf i Faurskov den 23. september.   



Sidste år lod vi os indstille som årets landsby 2016. Det lykkedes os dog ikke at komme igennem nåleøjet, 
idet mere end 40 landsbyer dystede om titlen, men vi fik rigtig god omtale i medierne.  
Vi ser også store muligheder for branding af Stouby i forbindelse med turistsamarbejdet og istandsættelsen 
af Træskohage Fyr.  
Den 1. og 2 . april deltog vi i Lionsmessen i Juelsminde ”Det gode liv på Juelsminde Halvøen”, og vi fik en 
attraktiv standplads, hvorfra vi markedsførte os under ”Stouby – fyrtårnet på Juelsminde – Halvøen”.  

Pendlerarbejdsplads 
Kommunens landdistriktsråd har givet mulighed for, at to landsbyer kan indrette en pendlerarbejdsplads.  Vi 
var så heldige, at vi er blevet valgt, og vi har modtaget kr. 40.000,- . Vi har indkøbt storskærm, printer mv., 
og det er opsat i mødelokalet. Efter et års forsøgsperiode overdrages materiellet til os/Stouby Multihus uden 
beregning.  

Til lykke til konfirmanderne 
Den 7. maj er der konfirmation i Hornum og Stouby Kirker og ikke mindre end 23 unge skal konfirmeres. Igen 
i år vil vi give alle vore konfirmander en langstilket rose og en lille hilsen.  

Den gamle brugs i Gammelby 
Lokale ildsjæle i Gammelby er gået i gang med at indrette en flot oase midt i byen, hvor den gamle brugs har 
ligget. Vi ønsker held og lykke med projektet.  

Stoubybladet, hjemmeside og sociale medier 
Stoubybladet eller det oprindelige ”Stouby-GIFén” har nu eksisteret i mere end 30 år, og det er dejligt at 
høre, at bladet fortsat har rigtig mange læsere. Vi vil gerne sige tak til alle, der er aktive omkring bladet. Det 
gælder vore to redaktører Helene Fruelund og Bjørn Lorenzen, samt alle vore frivillige bladomdelere, der 
omdeler ca. 800 blade i postnummer 7140 og en del af 8783. 
Der skal lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, der gør det muligt at drive bladet. 
Trykningen  foretages af Snullik, og kvaliteten er helt i top. Tak for det.  
Igen vil jeg fremhæve vore hjemmeside www.stouby.nu hvor informationen om Stoubys nyheder og 
begivenheder bliver lagt op. Her ligger også lokalrådets mødereferater og oplysninger om vort arbejde. 
Siden er nu lagt over på en ny og mere brugervenlig platform, og det er vi meget glade for. 

Vi bruger også sociale medier. F.eks. Facebook-gruppen Stouby, hvor der p.t. er ca. 1000 medlemmer til 
blandt andet at annoncere om aktiviteter og begivenheder i Stouby og Omegn.  

Gennemgang af Stouby 
Flere borgere har givet udtryk for, at der er nogle forhold rundt i byen, der bør ændres. Det kan være rødder, 
der buler op i fortovene, belægninger, udsyn m.v. Skiltningen trænger også til en kraftig justering for at gøre 
opmærksom på handlende, seværdigheder, camping og hotel. Nu da vi er blevet et turistområde gives der 
sikkert mulighed for flere informationsmuligheder end tidligere.  

Det skal også afklares, hvad der skal ske med branddammen. Den er efterhånden groet efter, og der har 
været en nabohenvendelse om gener.  

Fremtidsplaner 
Udover de ovennævnte planer er vi i øjeblikket i færd med at hjemsøge midler til at udlægge en multibro i 
bugten ud for Rosenvold Strand Camping.  Udgifterne til broen vil beløbe sig til ca. kr. 250.000,-.  

Et andet projekt kunne være, at bringe fjordsejladsen tilbage til Vejle Fjord, med blandt andet en anløbsbro 
ud for hotel Vejle Fjord.  

Til slut vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere, vore trofaste ildsjæle, og ikke mindst bestyrelsen for 
et godt samarbejde. 

Ole Flemming Lyse/formand.  

http://www.stouby.nu/

