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Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 21/3-17 

Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Helene 

 

 

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 lo-

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

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

Visionsplan 

Ole har lavet forslag til visionsplan, som er sendt rundt til forskellige i lokalområdet. Det er vigtigt, at vi både for-
søger at fastholde det vi har (skole, købmand, børnehave mm.) og det vi gerne vil have.  

På generalforsamlingen afholder vi også møde om visionsplanen og borgerbudgetteringen.  
Visionsplanen sendes snart i høring.   

Vi peger på en udstykning af byggegrunde mellem Bjerggårdsparken og radiomasten.  

Desuden storparceller nord for Aksel Nielsens vej.  
 
 
 
 

 

Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

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

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

Lokalråd Linda Jill Peitersen, næstformand lip@teknologisk.dk 72 20 23 31 

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

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

Fraværende 

Suppleant Jette Sørensen 
jette.sorensen@outlook.dk 

23 11 06 36 

Suppleant Kim Boe post@kimboe.dk  61 26 28 61 

GIF/Lokalråd Maria Sahl Nedergaard msahlnedergaard@live.dk 51 61 20 57 

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

 
”Flittige hænder”: Stoubys Aktive Piger og Per Klarup, tlf. 30 54 98 44 
Kasserer: Birgitte Holck Løvbjerg Smidstrup: lysegaard27@gmail.com tlf. 22 33 14 24  
 
Bemærkninger til forrige referat: Den nye tekst i referaterne står i kursiv. 
 
 

 
________ 
 
________________________________________________________________________________--- 
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02 Forslag til nye punkter på dagsordenen 

 
Bjørn er fremover annonceansvarlig. Birgitte sender regninger ud til annoncørerne.  
 
Pendler-arbejdsplads: Vi har brug for nogle personer, der af og til kunne arbejde hjem-
mefra – fra Multihuset (hent info fra mail om dette)– vi laver opslag til Facebook og Stou-

bybladet. Mette skriver til Multihuset, og Maria skriver til Stoubybladet og Facebook.  
 
Kim sørger for at indkøbe storskærm, webcam, chrome-cast og printer mm. Kim giver be-
sked til Susanne om dette. 
  
Anders har talt med Multihusets bestyrelse om vi kan låne et lokale til pendler-arbejds-
plads. Det kan vi godt, men det er ikke afklaret endnu hvilket lokale det bliver. Kim skri-

ver til Susanne Ernst, at arbejdspladsen bliver etableret, men at vi endnu ikke ved hvilket 
lokale det kan blive.  

 
Kim orienterede om pendler-arbejdsplads, som er ved at være på plads i Sognerådsloka-
let.  
 
 

Bredbånd i landdistrikter: Ole har talt med Rosenvoldvej, Stouby Skovvej og Vandmøl-
levej: 80 % af beboerne vil gerne være med. Ole lægger informationerne ind på svar-
hjemmesiden i denne uge.  
Rosenvoldvej- Sanatorievej, Stouby Skovvej, Vandmøllevej, Grundvej og evt. Bellemølle-
banke laver sammen en ansøgning i 2017. 
 

 
Badebro ved Rosenvold: Ole undersøger, om vi kan købe en for penge fra Velux-fon-
den. 

Ole har fundet ud af, at vi kan købe en badebro for 2500 kroner pr. meter inklusiv alt (en 
modulbro)– det største problem er Rosenvold, som ikke nødvendigvis er med på ideen.  
Arbejdsgruppen: Campingpladsen, Lokalrådet og Rosenvold gods afventer møde for at 
kunne sætte dette i gang.  

Greven har givet tilsagn om at vi kan bygge badebro ud for Campingpladsen. Vi skal have 
fundet den rigtige badebro, og have søgt kommunen, så den kan stå klar til sommer. 
 
Kommunen har fået ansøgningen, og mener ikke der er nogle problemer i det. Broen ko-
ster 250.000 inkl. moms – Ole har søgt kommunen om 125.000,- og vil også søge Lokale- 
og Anlægsfonden samt evt. INSERO. 
 

Besigtigelse af Stouby med kommunen: I april vil Ole og Linda gå en tur rundt i 
Stouby med en fra Mads Kehlet Munch fra kommunen, og have en besigtigelse: belæging, 
branddam, træer og skiltning. samt evt. bænke placeret rundt omkring i byen.  

 
Bålhytte ved skolen: Hytten bliver afdækket i de åbne sider med presenning.  
 

 

 

 

 

 

 

Kim 

 

 

 

 

Ole 

 

 

Ole 

      

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

  
Kjørmesgilde: Fint arrangement.  

 
Aktive Pigers aften i januar/februar 
 

Halfesten 2017: 
Halfestudvalget (Annemette Bech-Jørgensen, Ole, Fisker – der må gerne komme flere). 
Der er kommet opslag om halfesten. Der er 5 tilflyttere.  
Linda har fået to forslag til årets Stoubypris. Lokalrådet besluttede, at begge kandidater 

skal tildeles prisen. Helene sender mail til Linda med navnene.  
 
26.500 i overskud fra halfesten. 6500 står til næste halfest og så 10.000 til hhv. GIF og 
Lokalrådet. De er overført.  
Jens Otto Grabau og Mette og Erling Nordtoft/Tønnesen fik Stoubyprisen.  
Næste år er det 30 års jubilæum for halfesten. 
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Generalforsamling: Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.  

Vi annoncerer i Stoubybladet, på hjemmesiden og på Facebook.  

På valg er: Mette og Linda.  
Begge genopstiller. Jette vil gerne gå tilbage til at være Flittig hånd i stedet for suppleant, 
så vi har brug for en suppleant.  
Fra kl. 20-20.30 er der fremlæggelse af visionsplan, kl. 20.30-21.30 borgerbudgettering 

og en bid brød.  
 

 

   

06 

 

 

 

 

06.01 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 

Fremtidige projekter 
 
Aarhus Kulturhovedstad 2017: Lis og Ole havde en stand på Landsbymødet den 10. sep-
tember: Gentænk landsbyen. Men der var ikke mange deltagere. Vi har dog stadig 

35.000,-, som vi ikke har fået brugt endnu. Vi skal have fundet ud af, inden et år, hvad vi 
skal bruge pengene til.  

 
Gentænk landsbyen kører jo et år mere frem til 2017. Vi har jo de 35.000,- men de kan 
vi evt. bruge på frugthaven. 
 
Vi må gerne bruge de 35.000 til endnu en frugtpresser, og evt. andet materiale, og så 

gøre mere ud af en moste-dag næste år. Pengene skal bruges i 2017. 
 
Vi køber en elektrisk frugtkværn til ca. 15.000 kroner og ca. 20 frugttræer til frugthaven i 
Gammelby. Vi kunne måske afholde en årlige æbleavlerfest.  
Vi har fået tilsagen om den 35.000,- til indkøb af ting til frugthaven.  
Der bliver landsbytræf i Favrskov den 23. september.  

Favrskov Kommune vil bruge Stouby som rollemodel for Gentækk landsbyen.  
 
Nyt punkt: Stouby-Vejlefjordområdet er udnævnt som turistområde: Der er søgt 
185.000,- til markedsføring. Ole har mødtes med turistchefen på campingpladserne – og 

har nu søgt om 185.000,- fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til branding af 
Stouby-Hornum-området som turistområde. Der er ansøgningsfrist den 10. april. 
 

Ansvarlig: 

Ole 

 

 

 

 

Alle 

06.03 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 tager på brobyggerbesøg søndag den 26. marts. Der er 27 tilflyttere.  

 

Maria og 

Helene 

 

  

06.04 Debatmøde i efteråret 2017: Vi skal have planlagt et debatmøde, hvor vi bl.a. diskute-
rer Skovlys placering.  
 

 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Forslag om Mobilepay til betaling af kontingent. SWIP er gratis, hvorimod Mobilepay ko-
ster penge for foreninger. Mette undersøger med banken.  
 
Vores økonomi ser god ud. 

 
Helene sørger for at sætte indlæg i Stoubybladet omkring betaling (læg evt. kuvert i Oles 
postkasse, så får de en kvittering). Aksel Nielsens vej nr. 1.  

Mette 

 

 

Helene 

 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er den 24. marts 2017.  

Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com 
 
Efter jul tager vi spørgsmålet om nyt logo og nyt layout til Stoubybladet op igen. 
Ved februar-mødet viser Helene hjemmesiden til resten af udvalget.  
 

Helene 

 

Helene 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

http://www.stouby.nu/
mailto:stoubynu@gmail.com
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 Mejerivej 1 i Gammelby kan evt. brækkes ned. Ole undersøger sagen. Det er desværre 
billigere for ejerne at beholde huset og betale flekslån. Kommunen har købt bygningerne 
til nedrivning.Anders arbejder videre med sagen. 

Anders har talt med Poul Erik, og der oprettes et Gammelby-råd, der tager sig af dette.  
Anders regner med, at Poul Erik er tovholder. Projektet har fået en Facebookgruppe. 
De er begyndt at brække ned nu, og der er sendt planer til kommunen. 
Der er sået græs.   
 
Ældreboliger/Skovhavegaard: Der er efterspørgsel på tidssvarende og store ældreboli-

ger. Vi har søgt del i puljen af ældreboliger for de 5 boliger, der kan opføres på hjørnet af 
Rosenvoldvej og Borgergade.  
  
Fakkegrav Badehotel: Det blev nævnt, at Fakkegrav Badehotel også er i meget dårlig 
stand.  
Ejeren har søgt om at bygge ferielejligheder oppe på skrænten, men det er uvist om han 
har fået tilladelse.  

Fakkegrav har fået tilladelse til at bygge 10-12 boliger på skrænten. Pakhuset skal bræk-

kes ned.  
Kystdirektoratet og kommunen har godkendt et projekt med 9 helårsboliger. 
Danmarks Naturfredsforening har indklaget projektet for Naturklagenævnet.  
 
Ole har ringet til Naturklagenævnet. Vi håber på, at afgørelsen bliver truffet hurtigt.  
 

 
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 Stouby Skole/He-
densted Kommune. Sagen er nu overdraget til landdistriktsministeren. Vi afventer. 
Vi har fået afslag på klage, og sagen er nu sendt til vores Erhvervs- og Vækstminister, 
Troels Lund Poulsen, som vi håber at få et møde med. 

Ole har modtaget brev. Ombudsmanden skal kigge på det nu, Ole klager på baggrund af 
uklare regler m.m. 

Vi afventer at Frank vender tilbage til os, og så indsender Ole på vegne af lokalrådet til 
Folketingets ombudsmand.  
Ole har sendt sagen til ombudsmanden i januar 2016, og har ikke hørt fra ham endnu.  
Vi har fået afslag på sagen vedr. faktura. 
Ole har skrevet til ombudsmanden om, at vi jo ikke har fået tilstrækkelig vejledning. Vi vil 

gerne vide, hvorfor vi så har fået afslag.  
Skolen hænger måske på (noget af) regningen.  
Sagen er henlagt, og vi lukker sagen.  
 
Æblehaven  
Vi havde arbejdsdag søndag den 4. oktober 2016 og der var god opbakning.  
Vi fik fræset al jord og ukrudt på forhånd. På arbejdsdagen blev der samlet sten, tromlet 

og sået græs. 
Ole sørger for at købe frugtpresser, frugtkasser, flis og trillebør.  
Vi har købt et "mosteri" til at lave æble-saft og en plæneklipper, en buskrydder, beskæ-

rersakse m.v.  
Alt maskineriet er klart med frugtpressere mm.  
Vi skal have arrangeret en æblepresser-dag. Det taler vi om på næste møde i lokalrådet 

(den 13. september): Frugt-presseren er hos Ole. Næste sensommer skriver vi et opslag 
på Facebook om, at man kan komme og plukke, og et kort over hvor frugt-træerne er.  
Helene hører med børnehaven om de vil låne presseren et par uger.  
Det har været et stor succes, og børnehaven var glad for at låne den.  
 
Byggegrundene:  
 

Skovehavegaard-udstykningne er i gang: Vi har fået at vide at de vil starte udstykningen 
indenfor 14 dage: Kommunen siger, at grundene skal koste mellem 370.000 og 
1.200.000,-  
 

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

at fyret egentlig skal skrottes.  
Ole har fået en mail – Naturstyrelsen sikrer foreløbig rækværket, så der er adgang til det 
til sommer. De arbejder på, at der kommer en løsning, hvor vi kan leje fyrtårnet.  
Linda og Ole har haft møde med Naturstyrelsen lokalt, som gerne vil bevare fyrtårnet. Vi 
kan få en lejeaftale i stand. Når industriferien starter, skal fyrtårnet være klar til at man 
kan gå op i det.  
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Ole har søgt en Velux-fonden om ti par waders og ti fiskestænger til fyret. Velux-fonden 
har givet os 18.000,- til fiskestængerne.  
Ole har modtaget udkast til lejekontrakt fra Naturstyrelsen.  

Ansvarsforsikring, Ole er i gang med at undersøge priser, og om kommunen vil være med 
til at forsikre, men det er de ikke umiddelbart interesserede i.  
Ole rundsender lejekontrakten til gennemlæsning og kommentering. 
Vi har halvdelen af beløbet på plads – vi har fået en lejeaftale, men vi vil gerne vente til vi 
har alle pengene. Så er det også nemmere at lave en lejeaftale.  
Der står i lejeaftalen, at vi skal tegne en ansvarsforsikring – Ole har talt med TopDanmark 

om dette.  
Ole har søgt RealDania om resten af pengene, men vi afventer. 
 
Ole har søgt Maersk-fonden og Velux-fonden – vi har fået afslag fra Maersk..  
Vejlefjord-fonden vil gerne give 10.000,- i alt i tilskud, og de har en afdeling, der gerne vil 
hjælpe med at bygge: de har også stor interesse i at bevare fyret.  
Ole har søgt Friluftsrådet om 20.000,- i tilskud til ”liggende broer” på stien ud til fyrtårnet. 

 

Underværker: Vi har fået flest likes ud af de 25 projekter (ca. 800 – projektet med næst-
flest likes har omkring 600), vi får besked til august. 
 
Stien til fyrtårnet trænger også til en kærlig hånd: Naturstyrelsen vil gøre stien i stand, 
når fyrtårnet er restaureret.  
 

Ikke noget nyt, men Linda ringer til sagsbehandleren.  
Lys i fyrtårnet: Rubjergknude fyr har et slags prisme, der blinker, når vinden blæser i pris-
met. Kunne vi lave noget tilsvarende ved vores fyr? Ole vil undersøge om vi kan søge til-
skud til noget lignende hos os.  
Vi skal også have undersøgt, om man må sætte lys op (kun i dagtimerne).  
 

Der er nedsat et arbejdsgruppe bestående af Gert Hougaard fra Naturstyrelsen, Preben 
Hansen fra Vejlefjordcentret, Mogens Dam fra Lokalarkivet samt Ole Lyse og Linda Peiter-

sen. Det ser ud som om det nok skal lykkes at få arbejdet i gang.  
 
Fagentreprise eller hovedentreprise? Det første er nok billigst, men det sidste nemmest. Vi 
forsøger at indhente 2-3 tilbud på hovedentreprise. Helst både nogle lokale og nogle 
udenbys. Ole laver en entreprenørliste.  

Der er ved at blive lavet afgræsningsområde på området ved fyrtårnet.  
Vi har 750.000 til renoveringen. Indhegningen står Naturstyrelsen for. Arealet er godt og 
grundigt gennemrodet, så det ser lidt skidt ud for de stakkels kreaturer, der skal gå på 
arealet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole  

 

10 Eventuelt: 

1. og 2. april 2017 afholdes oplevelsesmessen: Den gode liv på Juelsmindehalvøen. 
Det er arrangeret af Lions og lokale initiativtagere. Vi må meget gerne komme og præsen-

tere Stouby. Se mere om arrangementet her: http://www.lions-juelsminde.dk/  
 
Ole har haft møde med Lions omkring arrangementet: De vil gerne have et samarbejde 
med de lokalråd, der er på halvøen. 
Turisme: Ole forslår, at vi kunne lave nogle arrangementer for børnefamilier (som alterna-

tiv til en legoland-tur). Det kunne være en bustur (skolebussen) 
Lokalrådet skal have en stand.  Måske kunne skolen lave en stand, der forestiller fyrtår-
net? 
 

Ansvarlig: 

 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Cykelsti: Projektet lever stadig. Linda har skrevet til Trafikstyrelsen for at høre, hvornår 
vi får besked om, om vi har fået tilskud.Vi har desværre fået afslag.  

Erling og Torsten Sonne vil mødes i Stouby og tale om et cykelspor. Vi håber det kan blive 

cykelsti i stedet, da et cykelspor ikke hjælper ret meget, og kan være falsk tryghed. 
 
Vi vil arbejde for, at vi får en rigtig cykelsti og ikke et ”cykelspor”. 
Vi kommer ingen vegne med dette i år – der er ingen penge i kommunen til dette i år. 
 

Vi ansøger igen fra cykelstipuljen. Anders undersøger. 
 
Stouby-shelter 

 

 

 

 

 

Anders 

 

Ole 

http://www.lions-juelsminde.dk/
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Spejderne foreslår at vi søger om at kunne bygge et shelter ude ved spejderhytten/børne-

haven. Det skal så være hele byens shelter.  

 
Ole kontakter spejderne og børnehaven: den vil koste ca. 120.000,- kroner. Det vil styrke 

projektet, hvis det ikke er spejderne, der søger alene. Derfor hjælper bl.a. lokalrådet med 
at søge.  
 
Vi tager fat i shelter-projektet til vinter, når bålhytten er færdig. Spejderne har lejet et 
stykke jord af Pilegaard, hvor shelteret kan ligge.  
 

Journalist-elever, der laver film om lokalområderne: Ole har lavet en aftale med 
nogle af eleverne om, at de kommer i morgen.  
 
2 elever har besøgt Ole – de var bl.a. på Vejlefjord-centret. 
 
Ole er blevet kontaktet af tysk journalist fra magasinet Norr, der gerne vil have nogle bil-
leder af området i Stouby. 

Der kommer en komponist og en filminstruktør til byen i februar for at afprøve forskellige 
muligheder for samarbejde – arrangeret af Aarhus Filmværksted og Jysk Musikkonservato-
rium.  

De to unge mennesker besøgte os  fra den 6. til den 8. februar. De satte fokus på skoleele-
vers trivsel i 6. klasse på Stouby Skole. 
 

11.02 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 væ-
ret. 
Til efteråret får vi tilknyttet en embedsmand, som skal hjælpe os. Det drejer sig også om 
byggegrunde. 
Vi har indsendt indsendt bemærkninger og ønsker til den kommende kommuneplan.   

Mølleparken udtrykker stor interesse for at få opført tidssvarende ældreboliger på om-

kring 100 m2 til  ægtepar. 
Ole får dette skrevet ind i vores høring til kommuneplanen. 
Høringssvaret er indsendt, og er blevet positivit modtaget.  
Onsdagsklubben i Mølleparken vil gerne have et årligt møde. Ole skal derned 15. marts.  

Vi vil gerne have tilføjet et ønske (i kommuneplanen) om, at lokalråd bør høres i sager i 

lokalområdet – f.eks. Fakkegrav. Ole har lavet læserbrev om emnet til Horsens Folkeblad.  
 

 

 

 

 

 

 

Ole 

11.06 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11.07 

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

Ole har skrevet til Rhoden, Rosenvold og Vejlefjord-centret om tilladelser. Vejlefjord-cen-

tret og Rosenvold har allerede svaret positivt.  
Filmudvalget arbejder videre.  
Maria har talt med Kresten, der har meget travlt for tiden. Vi afventer. 
 
Borgerbudgettering 
Ole og Kim har været til møde med kommunen – Stouby får tildelt 50.000 kr, som skal gå 

til lokale projekter. Lokalrådet skal lave en konkurrence om hvordan pengene bedst bru-
ges. Demokratisk afstemning. 
 
Ole og Kim skal mødes med kommunen, og bliver så godkendt til at afholde processen 
omkring borgerbudgettering.  
 
Vi afholder mødet i forbindelse med generalforsamlingen.  

Der er mulighed for at fremsende forslag om ønsker til lokalrådet  frem til den 20. april, og 
i forbindelse med generalforsamlingen den 27. april skal der stemmes om, hvilke projekter 

der skal fremmes. Vi vil dog være behjælpelig med at søge midler til de projekter, der ikke 
kommer i betragtning. 
Der er foreløbig kommet ønsker om 1) Legeplads med flere aktiviteter. 2) Cykelbane. 3) 
Robåd ved Rosenvold 

 

 

 

 

Anders og 

Maria 
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Stiprojekter 
Kommunen har projektansat en medarbejder, der skal kortlægge stisystemet i Hedensted. 

Der var indkaldt til møder med Lokalarkiverne, for at se om hvert Lokalråd kunne samle 
en plan over de stier, der er i området.  
 

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Helene sørger for at booke mødelokaler. Helene sender påmindelse vedr. møder. 
 
Næste møde er torsdag den 20. april 2017: Her skal vi forberede generalforsamlingen. 
 

Helene 

 

 

 


