
Møde i Stouby og Omegns Lokalråd tirsdag den 10. december kl. 19: 
 
Kort bestyrelsesmøde kl. 1800 forud for julefrokosten  
Afbud fra Thomas og Anders. 
  
Punkt 05 – Faste arrangementer. Halfest 2020. Det første halfestmøde blev afholdt den 4. dec. 
Samme koncept, pris (kr. 300,-/unge under 25 kr. 150,- og (nyt) pensionister + 70 -  kr. 150,-)  og 
musik som sidste år. Forslag om underholdning på max. 20 min. med lokale borgere ”Stouby har 
Talent”. Undersøges. 
  
Punkt 06.02 – Tilbagemelding vedr. forespørgsler til ”Logotegnere”? Projektet skal være 
afsluttet senest den 1-2- 2020:  
Linda kontakter Martin Munkholm. Helene/Kristian kontakter Birgitte. Vi har 17.000 i alt. 
Den lille Landdistriktspulje er ansøgt  om kr. 7.500 til stander og den plade som Elias maler på. 
Gelænderet til fyrtårnet betales fra samme sted. 
  
Punkt 11.23 – Social ansvarlighed. Ole har haft et møde med ”Ungeafdelingen”, der aktiverer de 
unge i kommunen. De har store problemer med at aktivere de unge med meningsfyldt arbejde, 
idet de ofte kommer i karambolage med lønnet arbejde. Vi drøftede bl.a. hjælp til at beskære hegn 
ved frugthaven, forskønne branddammen, etablering af P-pladsen ved Fakkegrav, istandsætte 
stien ned til stranden,  nedbrækning af toiletbygningen ved Rosenvold?? og istandsættelse/maling 
af den røde lade. Kommunen vender tilbage. 
Ole hører mere midt i januar.  
  
11.24 – Salg af området ved fyrtårnet. Naturstyrelsen er orienteret om,  at vi er betænkelige ved 
at lade det lille områdeved fyrtårnet  afgræsse. Vi ser helst at det forbliver urørt med rørskov m.v. 
Der er ikke modtaget retursvar. 
  
Nyt punkt – Den røde Lade. Ole har skrevet en julehilsen til Naturstyrelsen vedr. ”Den røde 
Lade” med forslag om at leje laden og sætte den i stand for fondsmidler (ligesom Træskohage 
Fyr). Det er måske den sidste af de røde lader tilhørende Naturstyrelsen, og derfor bør den 
bevares og udpeges som et ”Kulturmiljø” i lighed med hotellet og fyret. Der er p.t. ikke kommet 
retursvar. Puljen på 70.000 skal ”forsvares” 
  
Gelænder til trappen ved Fyrtårnet. Fyrmesterlauget har bestilt gelænderet hos Bording Smedie 
og det opsættes snarest. Beløber sig til kr. 5.195,- (incl moms) der er ansøgt hos Den lille 
Landdistriktspulje. 
  
Økonomi: Kulturpuljen har ansøgt om underskudsgaranti i forbindelse med Søren Vastrups 
foredrag. Foredraget blev afholdt i forbindelse med vores generalforsamling. Samlede udgifter for 
foredraget (honorar og kørsel)  forventes herefter at blive på kr. 1.100,-. 
Kommunen har sagt ok, og har allerede overført 5500,-. Vi skal derfor tilbageføre lidt.  
  
Turistsamarbejdet: Ole afholder møde d. 9-12 med direktøren for det nye turistsamarbejde 
Kystlandet. Hvordan står vi i forbindelse med samarbejdet? – samarbejde med Visit Vejle? Hvad 
kan vi tilbyde? Vore henvendelser bør ikke gå gennem ”Juelsminde”. Vi har det største hotel, den 
største campingplads, Salatfad og et rigtigt fyrtårn. Vi skal på banen. 
 
Cykelsti: Der er igangsat cykelsti i Barrit, men ved workshoppen i sommer var gruppen 
(Juelsminde, Barrit, Stouby) enige om, at cykelstien Stouby-Gammelby var 1. prioritet, og 
cykelstien i Barrit var 2. prioritet. Ole laver udkast til læserindlæg i avisen, som vi skriver under på. 
 
Næste møde er tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19. 
 


