
Ordinær generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd  
den 27. april 2017 i Stouby Multihus - referat 
   

1. Valg af dirigent: Hans Jørn Sørensen blev valgt. Generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet 

2. Beretning ved formanden (se beretningen). Beretningen godkendt.  

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren: (se regnskab)  

Mette Lyse fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent: Lokalrådet foreslår uændret kontingent. Forslaget blev godkendt 

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
                           På valg er: 
                           Linda Peitersen - modtager genvalg: Genvalgt. 
                           Mette Lyse Pedersen - modtager genvalg: Genvalgt. 
 

7. Valg af 2 suppleanter. 
                           På valg er: 
                           Kim Boe – modtager genvalg: Genvalgt. 
                           Kristian Bandholm. Valgt. 

8. Valg af 2 revisorer 
                           På valg er: 
                           Hans Jørn Sørensen – modtager genvalg: Genvalgt.  

 Mogens Dam - modtager genvalg: Genvalgt. 

9. Eventuelt.  

- Erling Juul informerede  vedr. Kildebjerget om, at kommunen arbejder på, at stedet kan bruges til 
”utilpassede unge” i ophold på max 3 måneder af gangen.  

I forbindelse med generalforsamlingen var lokalrådet vært ved et mindre traktement. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:  

Formand: Ole Lyse.   Næstformand: Linda Peitersen  
Kasserer: Birgitte Smidstrup Sekretær: Helene Fruelund 
Bestyrelsesmedlemmer: Lis Høgh, Anders Pedersen 
Suppleanter: Kim Boe, Kristian Bandholm                                               

Ca. 12 deltagere ud over bestyrelsen. 

Visionsplan: 

I forlængelse af generalforsamlingen blev udkast til “Visionsplan for Stouby 2017” fremlagt til 
kommentering. 



Kommentarer/spørgsmål til visionsplanen: 

1. Stouby er tidligere blevet sammenlignet med Løsning og nævnt som en ”soveby”. Vi skal fortsætte 
med de gode initiativer. Vi skal ikke indgå en aftale om, at der skal være et loft på, hvor stor Stouby 
må blive. 

2. Fakkegrav – hvor langt er vi, hvad sker der? Klage til naturklagenævnet. Vi som lokalråd kan ikke 
gøre indsigelse, men vi har gjort det alligevel. Vi formoder, at vi får de 9 boliger. 

3. Vuggestue, skole, børnehave slås sammen? Forslag om, at lokalrådet undersøger grundlaget for og 
holdningen til, at vuggestue og børnehave flyttes op på skolen, når tiden er til det. Politisk 
strategisk måske? Vi har snakket med skolebestyrelsen. Debatmøde kommer.  

Borgerbudget: 

I forlængelse af visionsplanen blev der afholdt Borgerbudgetmøde, hvor alle forslagsstillerne fik mulighed 
for at fremlægge deres projekt. Herefter blev der foretaget der afstemning om, hvilke projekter, der skal 
have del i puljen på kr. 50.000,00 fra kommunens landdistriktspuljen. Der gives max 20.000,00 kr. pr. 
projekt. 

1. Renovering af spejderhytte, beløb 20.000,00 kr. 1. plads (73 stemmer) 
2. Den gamle Brugs i Gammelby, beløb 20.000,00 kr. (rekreativt område, bålhytte, frugtplantage) 
3. MTB – bane på Stouby Skole, beløb 18.180,00 kr. 2. plads (70 stemmer) 
4. Legepladser i byen, beløb 10.000,00 kr.  
5. Påbegyndelse af cykelsti til Bråskov, beløb 15.000,00 kr. (47 stemmer, og får 11.820 kr.) 

 

 

 

                                                                                                   /Bestyrelsen. 


