
Referat 13. september 2017 

Anders, Kristian, Ole, Lis og Helene.  

Visionsplan: Hvis vi ikke får indsigelser, sender vi den til Susanne Ernst 

2. Kim laver quickguide vedr. skærmen. Anders laver quickguide til printer og tilslutter 

3. Bredbånd- vi har nået 124 ud af 125 mulige. Vi er lige på grænsen, men vi kommer i betragtning. Det 

bliver meldt ud i november 

4. Badebro: Ole har søgt de 60.000,- men har ikke hørt fra SparNord i Vejle endnu … VI har skrabt 190.000,- 

sammen selv.  

5. Besigtigelse – der mangler rød asfalt. Det skulle komme inden det bliver vinter. Det er dog ikke alle huller 

fra træernes rødder, der er lappet.  

6. Bålhytten – skolen betaler en rist, så vandet kan løbe væk i stedet for at samle sig i en pyt udenfor 

hytten. Vi skal også have lukket for vinden på en måde – Anders kigger på det. 

7. Sommerfest – Vi ved ikke endnu, hvor meget overskud der har været 

Halfest – Multihuset har 10 års jubilæum. I Stoubybladet fra oktober 2007 står der noget om Multihusets 

opstart – måske kan vi slå det sammen med halfesten.  

9. Gentænk landsbyen 23. september – Ole har meldt to til – Kristian er evt. interesseret.  

10. Stouby som turistområde. Vi har fået tilsagn om 150.000,- til markedsføring af Stouby. Så snart 

projektet er godkendt får vi udbetalt 80 % af tilskuddet. Kristian fortæller, at hans kone, Jane evt. kunne 

kigge lidt på vores hjemmeside og de sociale medier specielt vedr. søgeoptimering.  

Brobyggerne: Gavner det noget? Helene taler med Maria om det. Vi kan evt. være lidt selektive omkring 

det. 

11. Debatmøde: 28. september.  

Økonomi: Vi skal evt. have en ny kasserer. Helene taler med Mette om det.  

12. Mejerivej 1: intet nyt. 

13. Skovhavegård: Der er ikke så meget gang i efterspørgslen. Nu bliver prisen måske sat ned. Det kan 

være, at det hjælper.  

Ældreboliger: Ole har sendt det til os, som han har skrevet til kommunen om. Vi vil jo gerne beholde vores 

ældre mennesker i stedet for, at de skal på plejehjem i f.eks. Juelsminde.  

14. Fakkegrav: Naturfredningsforeningen har klaget. Ole har ikke hørt fra Naturklagenævnet – der er ikke 

nogen afgørelse endnu, og der er desværre ikke nogen deadline.  



Æblehaven: Nogle af børnene på skolen plukker frugten og kaster på vejen, så bilerne kører over dem. Vi 

gør ikke noget ved det lige nu.  

Vi har talt om at få en stor æblepresser … Men det venter vi lidt med.  

15. Fyrtårnet: Linda, Mogens Dam, Preben fra Vejle Fjord og Ole har fået lavet totalentreprise med Lars 

Hylle om dette. Det går rigtig godt. På søndag bliver toppen sat på. Tidspunktet meldes ud på Facebook. Ole 

giver besked til Helene, som lægger det på Facebook.  

Fredag er der ca. 95 kajakker, der ror ud til fyret omkring kl. 20. De tænder bål og laver hygge. Professionel 

fotograf.  

Vi holder indvielse den 28. oktober – nærmere herom senere.  

16. Cykelstihappening: fint arrangement. Der kom mange.  

Kommuneplanen: Vi vil gerne have storparceller (med indkørsel fra Skovhavegaard) ind i kommuneplanen. 

Det har vi ikke fået lovning på endnu.  

Invitation i Skovly til afsked med Tove Paaske 13. oktober: Anders og Kristian tager derud.  

17. Nyt punkt – Savværksgrunden 

Næste møde – uge 41: tirsdag den 24. oktober 

 

 


