
 

Bestyrelsesmødereferat  Dato 
21/1-2020 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 21/1-2020 

Projekt Bestyrelsesmøde Referent Helene 

 
Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

Helene Fruelund, sekretær Lokalråd –på valg i lige år helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 

Linda Jill Peitersen, næstformand Lokalråd –på valg i ulige år lindapeitersen@gmail.com  51 61 11 21 

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

Liselotte Dybkjær Suppleant liselotte.dybkjaer@gmail.com 22 62 02 17 

Mogens Dam Lokalarkivet mogens@blume-dam.dk  51 90 73 51 

Ole Lyse, formand Lokalråd –på valg i lige år ole.lyse@outlook.dk 20 61 55 00 

Rasmus Hedelund, kasserer Lokalråd –på valg i ulige år r_hedelund@hotmail.dk 30 22 73 87 

Fraværende 

Anders Udbye Stouby Skole andersudbye@gmail.com 40 82 02 55 

Kristian Bandholm Lokalråd –på valg i lige år kbandholm@outlook.com  22 32 24 42 

Thomas Kaehne Ghiladi Suppleant tkg@ghiladi.dk 
 

20 42 52 71 
 

 

”Flittige hænder”: Stoubys Aktive Piger. 
 
Bemærkninger til forrige referat: Den nye tekst i referaterne står i kursiv. 

 

 

 

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 

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

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 
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02 Trafiksikkerhed: ”Kiss-and-ride-anlæg ved skolen og trafiksikkerhed i Stouby: 
Viggo fra Multihusets bestyrelse deltog i den første del af mødet, hvor vi diskuterede 
planer for en smartere måde at sætte børn af ved skolen på.  

Anders og Linda deltager i det samlede møde initieret af kommunen for Rårup, Glud, 
Stenderup, Barrit og Hornsyld omkring prioritering af vejanlæg.  
Til dette møde prioriterer vi ”kiss-and-ride”-anlæg først, fodgængerfelt over Borgergade 
lige nord for Idrætsvej, og derefter cykelstien mellem Stouby og Bråskov. 
 
Der er møde/workshop vedr. trafiksikkerhedsplanen for Hedensted Kommune torsdag 20-

06-2016 i Multihuset Anders, Ole, Linda og Liselotte. Stouby Lokalråd(Anders) har 
indsendt 5 forslag til forbedringer af trafiksikkerheden i Stouby, Cykelsti mellem Stouby 
og Hornsyld (SIM skolen), Omlægning af parkeringsareal mellem Stouby Multihus/hal og 
Stouby Skole, Fodgængerfelt i vejkrydset Borgergade og Idrætsvej i Stouby, Omlægning 
af Stouby Skovvej ud til institutionen Skovly i Stouby og Reduktion af trafikbelastning på 
Fakkegravsvej/Sanatorievej i Stouby. Anders, Liselotte og Viggo fra Multihuset har holdt 
møde for at forberede mødet. Vi snakkede om en evt. stiforbindelse fra Naturbørnehaven 

til Stouby Skole. Mogens har kontaktet politiet ang. fartkontrol på Fakkegravvej, der har 

været kontrol 2 timer mandag eftermiddag, der kom ca. 250 biler forbi, der var få 
hastighedsovertrædelser. De vil komme og lave en kontrol mere. 
Ole refererede fra mødet. Stouby var i gruppe med Juelsminde og Barrit, og gruppen 
prioriterede cykelsti mellem Stouby og Gammelby samt cykelsti ved Smidskær. Desuden 
mangler der hajtænder nogen steder, og forslag om ændret vigepligt ved krydset 
Sanatorievej-Fakkegravvej. Ole skriver til kommunen om dette. 

Kommunen arbejder videre – der er foreløbig ingen ændringer. 
Der er afsat 8,5 mill. til cykelstier frem til 2021.  
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. 

 
Strækningen, som Barrit gerne vil have, er fra Hyrup til Barrit. Denne proces er sat i gang, 

før arbejdet med workshoppen gik i gang. 
 
Der er et ønske fra beboerne på Sanatorievej om, at der kommer trafiktællinger op, for 
antallet af biler er steget voldsomt. Ole skriver til kommunen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Julefrokost i Lokalrådet:  
 

Kjørmesgilde – en tradition, der har varet siden 1967: 2. februar 2020: Torsten 

(Liselottes mand) fortæller om baggrunden for, at de er kommet til Stouby. 
 
Halfesten 29. februar 2020. Ole, Fisker, Rasmus og Søren er i gang med planlægningen. 
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”.  

 
Generalforsamling senest 1. maj: afholdes onsdag den 29. april 2020, hvis der er 
plads – Helene hører med Dan. 
 
Konfirmation: Kristian sørgede for flagallé i 2019.  
 

Sommerfest 2020: Første møde afholdes i uge 5. 
 

Juletræ 2019:  
Ole sørger for at tale med Torsten om juletræ. Vi tænder træet den 1. søndag i advent (1. 
december). Spejderne holder ikke noget arrangement i den forbindelse i år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

06 

06.02 

 

Fremtidige projekter 
 
Stouby-Vejlefjordområdet er udnævnt som turistområde:  
Vi har fået tilsagn om 150.000 plus moms til forsøgsprojekt.  

Ansvarlig: 

 

 



  Side 3 

 Hedensted kommune udarbejder et kort med lokale attraktioner, hvor stiger mm vil være 
optegnet. I kanten af kortet vil der være logoer for de lokale seværdigheder.   
Kommunen er meget aktiv som turistområde. Så det har foreløbig ikke været nødvendigt 

for Lokalrådet at være så aktiv. 
Helene taler med Birgitte, om hun kunne være interesseret i at lave en reklamefilm for 
Stouby. 
Vi har fået lavet dronefilmen og turistkort. Vi overvejer at lave en lille lokal begivenhed via 
Facebook, hvor vi viser filmen og folderen i Multihuset. 
Brochuren er delt godt ud, og vi får meldinger om, at der er flere besøgende ved f.eks. 

Belle Art Gallery.  
Vi har stadig 70-80.000,- som vi kan bruge. 
Ole snakker med campingpladserne om de har nogle gode ideer.  
Der er indkøbt PC til sekretæren for disse midler.  
Campingpladserne har et ønske om at få fremstillet postkort, idet der er stor forespørgsel. 
Endvidere mener de, at Stouby bør boostes som turistområde. 
Vi er blevet opfordret til at sætte annonce i Juelsmindeguiden. Men vi har meget lidt plads 

i guiden. Ole har skrevet en opdateret tekst til guiden.  

Der har været afholdt skiltemøde. Ole har talt med Laurids Madsen om skiltene, for at få 
lavet dem mere beskrivende. F.eks. ”Rosenvold Strand” i stedet for ”Rosenvold”. 
Ole har været på messen ”Ferie for alle” for at promovere Stouby. Vi har fået henvendelse 
fra TuristVejle om et samarbejde. Det vil Ole undersøge nærmere.  
Ole har søgt om at få udsat vores projekt et halvt års tid, fordi vi nok ikke når at få brugt 
pengene inden august.  

Projektet udløber 1. august. Vi har fået forlængelse til 1. februar 2020. 
Kommunen er gået med til at rette navnet til Stouby-Vejlefjord i stedet for bare 
Vejlefjord. Der er ikke sket så meget i sagen siden sidst. 
5. november er der møde om turistområdet. 
Der er ca. 70.000 tilbage. Vi kan evt. købe nogle flere kort, f.eks. på engelsk og tysk. Vi 
må også bruge nogle penge på forslag til nyt logo. Desuden 17.000 til en stander, som 

maler-Elias kan male et kort på. 
Vedr. nyt logo: Mogens spørger Mette Mærkedahl. Linda spørger Martin Munkholm. 

Kristian hører med Jane/Birgitte. 
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. 
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. 
 
Kortene er ved at bliver oversat til tysk og engelsk.  
Elias er ved at lave et stort turistskilt, der skal stå ved byskiltet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 

 

Førstehjælpskursus: Vi har fået tilsagn om 10.000,- fra Tryg-fonden. Kim undersøger 
muligheden for hvordan vi kan bruge dem. 

Vi skal have efterlyst nogle interesserede deltagere. Kim søger Tryg-fonden om endnu en 
hjertestarter, som så kan hænge ved købmanden.  
Vi finder en dato for kurset og offentliggør det ved generalforsamlingen. 

Vi kan afholde et kursus for ca. 12 personer. Vi forsøger at finde nogen via 
Facebookgruppen i Stouby. Kim laver opslag til Facebook. 
Evt. i november. Helene sender Kim kontaktoplysninger på formanden for GIF, og Kim 
inviterer GIF-instruktører (herunder dem fra Motion) samt personalet i cafeen 
Opfordring til at melde sig som hjerteløber. 
Kim finder ud af, om vi kan afholde et førstehjælpskursus.  
Kristian kigger på sagen og snakker med Dan fra Multihuset. Dan mener, at hans 

personale og nogle fra GIF kunne have interesse i dette. 
Vi drøftede, om vi skulle gøre en indsats for at rekruttere hjerteløbere. Dette kan vi evt. 
gøre på et tidspunkt.  
Kristian har talt med GIF, der gerne vil være med til at lave kurset – vil også gerne hjælpe 
med at finde nogle midler. 

Dan vil høre med FOF og GIF, og vil gerne have sine fire medarbejdere med. Kristian 
hører med Trygfonden, om de evt. vil stå for det. 

 
Nyt logo: Efter jul tager vi spørgsmålet om nyt logo og nyt layout til Stoubybladet op 
igen. 
Tjek selv hjemmesiden www.logotournament.com  
Helene tager de gamle forslag med til lokalrådsmødet i februar, og så får vi fulgt op på 
konkurrencen fra 2013.  Udsat til næste år. 

Vi sætter et punkt på generalforsamlingen om, at vi vil orientere om vores planer om nyt 
logo. Vi har fået forslag om at lave en plakat – evt. som en konkurrence – vi arbejder 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kristian 

 

 

 

 

 

 

http://www.logotournament.com/
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videre med sagen.  
Vi kigger nærmere på logo til oktober 2019. 
Vi ser om vi kan bruge nogle af pengene fra Erhvervsstyrelsens forsøgspulje til 

udarbejdelse af logo.  
 
Vi har brug for Thomas’, Kristians og Anders’ holdning. Helene skriver til dem, og beder 
dem melde tilbage inden 28. januar 
 

 

Ole 

Helene 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Vores økonomi ser godt ud. 
Nyt MobilePaynummer: box51253 

 

 

 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er den 31. januar 2020.  

Rasmus har taget kontakt til Hyrup Kro, Thomas Kaehne Ghiladi og TH Automobiler for at 
høre om de vil annoncere.  
Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com 
 

Helene 

Rasmus 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

 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 

brækkes ned.  
Kystdirektoratet og kommunen har godkendt et projekt med 9 helårsboliger. 
Danmarks Naturfredningsforening har indklaget projektet for Naturklagenævnet.  
Ole har ringet til Naturklagenævnet. Vi håber på, at afgørelsen bliver truffet hurtigt.  
Naturfredningsforening har fået medhold i deres klage, så fremtiden for badehotellet er 

fortsat usikker.  
Naturfredningsforeningen vil gerne have møde med Lokalrådet. Vi afventer en mødedato. 
Mødet blev afholdt den 4. oktober i Multihuset med repræsentanter for Lokalrådet. 
Fakkegrav: Naturfredningsforeningen vil stadig ikke have boliger på grunden. Hvis 
Kystdirektoratet siger ja, skal der muligvis en ny høringsrunde i gang.  
Nu har ejeren sendt ny ansøgning med huse, der er bygget på eksisterende sokkel. 

Kommunen siger ja, men Kystdirektoratet og Naturklagenævnet siger nej. Afgørelsen kom 
sidst i 2018. Sagen står stille lige nu.  
Vi undersøger om Lokalrådet kan involvere sig på nogen måde. 

Ole er i korrespondance med Naturfredningsforeningen om stedet.  
Ejeren har klaget til Ankestyrelsen (som er sidste instans) over afgørelsen fra 
Naturklagenævnet og Kystdirektoratet. 
November 2019: Natur- og Fødevareklagenævnet, har med et snævert flertal (3 ud af 5) 

givet afslag på boliger ved Fakkegrav Badehotel. Næste (og sidste) mulighed er at bringe 
det i retten. 
 
Byggegrundene:  
Skovhavegaard-udstykningen 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,-  

Der er solgt et areal til 8 huse til firmaet MH Handel APS Vejle. 
Byggegrundene er blevet nedsat, så nu håber vi der sker noget.  
Der sker ikke rigtigt noget.  

De nye udlejeboliger er ved at være færdige.  
Byggegrundene er stadig ikke solgt. Udlejningsboligerne er revet væk. Lokalrådet foreslår 
at der bliver bygget flere lejeboliger, da der er stor efterspørgsel bl.a. fra ansatte på Hotel 

Vejlefjord. Ole vil sende en ansøgning til boligforeningen Juelsmindehalvøens Almene 
Boligselskab af 1946. 
 
Ole har haft besøg af Henrik Alleslev (Juelsminde Andelsboligforening), og de har sammen 
set på byggegrundene med henblik på almene boliger: Bestyrelsen har kigget på området, 
og er positive overfor at bygge der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stouby.nu/
mailto:stoubynu@gmail.com


  Side 5 

10 Fjordsejlads: Vi prøver at finde ud af, om der kan være fjordsejlads til/fra Hotel 
Vejlefjord. Vi har fået en del omtale af denne idé.  
Vi har fået tilbud fa Rederiet Høj – de vil gerne forlænge broen med 50, men det koster … 

Hvis vi vil undgå bænke, og lys på broen, så vil kommunen gerne behandle sagen. Vi skal 
finde pengene. Landdistriktspuljen og RealDania vil eventuelt give noget. Når vi er over 
200 likes, så skal sagen behandles af RealDania – Vejlefjordfonden vil også gerne bidrage.  
Samlede udgifter kr. 959.000. Underværker er ansøgt om kr. 600.000 – Hedensted 
Kommune om kr. 259.000 og Vejlefjordfonden har givet tilsagn om at bidrage med kr. 
100.000. Vi har næsten 300 likes. Kommunen er i fuld gang med at sagsbehandle 

ansøgningen om at anlægge broen. 
Kommunen, Vejle fjord og Real Dania har givet tilskud. Pælene kan desværre ikke leveres, 
så nu bliver vi nødt til at købe nogle dyrere – de er 130.000,- kroner dyrere. Punktet 
bliver behandlet i kommunen i februar. 
Kommunen har godkendt ansøgningen. 
Vi har ikke fået penge fra Underværker. Ole vil undersøge om vi kan søge noget fra 
Friluftsrådet. 

Ole forsøger at få søgt Friluftsrådet inden 1. juni. Vejlefjord-fonden vil også gerne bidrage. 

Ole har søgt Friluftsrådet om 500.000 kr.. Hvis vi får pengene, ser det ud til at projektet 
kan gennemføres, da Vejlefjord gerne vil bidrage med mere. Projektet er sendt i høring i 
16 forskellige instanser. 
Vi har ikke hørt noget endnu. 
Ole har fået afslag fra Friluftsrådet på 500.000,- Miljøstyrelsen har bedt kommunen om at 
undersøge, hvordan eventuel fjordsejlads kan påvirke naturen i nærheden af en eventuel 

fjordsejlads. Det foreløbige problem er at få tilladelse til broen.  
Vi har fået udsættelse på de 259.000,-, som vi har fået tilsagn fra kommunen om. 
November 2019: Nu er der gået et år siden vi fik tilsagnet. Miljøstyrelsen har bedt 
kommunen vurdere konsekvenserne. Så nu går der nok hurtigt et år igen. 
 
Miljøstyrelsen har stillet spørgsmål om, hvorvidt marsvin og andre dyr i/ved vandet vil 

forsvinde fra området, hvis der kommer en båd.  
Ole har fået en forespørgsel om vedligeholdelse af en evt. kommende bådebro. 

Forespørgslen er videresendt til Vejlefjord-fonden. 
 

Ansvarlig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Indsamling af affald 
I 2020 afholder vi affaldsindsamling søndag den 29. marts. 
 

 

  

11.02   

11.06 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toilet ved Rosenvold 
Toiletterne ved rosenvold er i dårlig stand, derfor forsøges der med at søge midler til at få 

dem renoveret. Ole arbejder på at have en ansøgning klar til når kommune åbner for nye 
ansøgning. Ligeledes er Ole i dialog med dem der har deres gang ved Rosenvold.  

Der har været møde i dag med både kajakfolket, Anelene og Campingpladsen. Der kan 
ikke bygges en ny bygning. Kajakfolkene har netop bygget nyt klubhus, og foreslår, at de 
selv bygger badeværelse med brusebad, der er åbent hele året.  
Kajakfolkene planlægger selv.  
Vi kan ikke få det betalt af kommunen. Kajakfolkene bygger selv, så det bliver som de 

ønsker det.  
Toiletbygningen: Kommunen støtter med et fast beløb til toiletbygningen, og lokalrådet 
hjælper med at søge midler hjem fra div. fonde. 
Kommunen vil give 270.000,- Kajakklubben vil gerne have bruserum sammen med 
toiletterne. Så vi komme r op på 410.000. Der er mange håndværkerressourcer i 
Kajakklubben.  
Pulje NRGI- - ideer vedr. grøn energi. Måske solceller til at drive lys og varme vand. Ole 

skal til møde torsdag med kajak og campingpladsen for at se om de kan sende en 
ansøgning ind.  

NRGI’s Værdipulje er ansøgt, og den har givet tilsagn om kr. 25.000 til en varmepumpe i 
kajakhuset. Kajakklubben vil gerne have lagt strøm frem til klubhuset og toiletbygningen. 
Kommunen vil ikke give tilskud til strøm, da det så medfører krav om, at den skal holde 
åbent døgnet rundt.  

Kajakklubben vil gerne selv lave toilet og bad. Men de har ikke ressourcerne til det. 
Kommunen sætter et hus op til dette. Her vil der være et udendørs køkken. Hvis vi sørger 
for at lukke ned inden frosten sætter ind, så kan vi have det i 8-9 måneder i stedet for et 
halvt år. 
Processen er i gang. 
Ikke noget nyt. Ole har skrevet til kommunen om dette, men har ikke fået noget svar. 
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11.09 
 
 
 
 
 

11.10 

 
 
 
 
11.11 
 

 
 
 

Vi venter til 2020, og håber så, at der er penge til dette.  
Ole vil høre til turistmødet den 5.november, om vi kan få en pulje, der hører under et 
andet udvalg. Ole vil skrive til udvalget inden jul. 

 
Ole har haft kontakt til politikere i Teknisk Udvalg, og vi håber nu, at vi får den 
toiletbygning  som vi gerne vil have 
 

 
 
SUP-boards og fiskestænger 
Vi tager punktet ang. SUP-boards og udlån af fiskestænger op i løbet af vinteren/foråret. 

Vi tager det op igen, når vi kommer nærmere foråret. 

Savværksgrunden. Det drøftedes, om lokalrådet skal tage initiativ til at erhverve 
grunden og opføre moderne lejeboliger – evt. i træ. Ole tager kontakt til ejeren for at 

spørge til prisen for grunden. Det skal undersøges, om savværket på et begrænset areal 
kan blive liggende i udstykningen, således at kun saven og motoren bliver tilbage. 

 
App’en Min landsby: Vi afventer lidt, for det bliver omkostningstungt.  
Måske koster dette ikke noget, hvis kommunen er med. Mogens finder ud af dette.  
Mogens har talt med Susanne Ernst. Kommunen er ind over, så det kommer ikke til at 
koste os noget. Mogens hører med Susanne og nogle af foreningerne, om vi skal mødes til 
en informationsaften. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.14 
 

Møde med mæglere m.m.: Ole vil kontakte mæglere, banker, kreditforeninger med 
henblik på et møde, om hvordan vi kan gøre det mere attraktivt for folk at købe hus i 
Stouby. 
Mødet er ikke afholdt endnu. 
 

 

11.17 
Hjemmesiden: Vi skal have opdateret hjemmesiden. Det er vigtig i forhold til at ”sælge” 
Stouby til evt. boligkøbere og turister.  
Helene har snakket med Jane om dette, og processen er nu i gang. 

 

Helene 

11.18 
Købmanden er til salg, og Yding stopper inden udgangen af 2021. Hvad gør vi som 
lokalråd? Vi tager punktet op senere.  

 

11.19 
Flydebro ved Jollelauget 
Ole har søgt 60.000, men har fået afslag, da der er to broer i forvejen. Ole forsøger i 
stedet Friluftsrådet og INSERO-fonden.  

 
Vi har søgt 120.000 i alt. Men har fået afslag på halvdelen af beløbet. Vi afventer.  

 

11.20 
Skaterbane: Vi afventer henvendelse fra Stouby Skoles Venner. 
 
Vi har ikke hørt mere endnu.  

 

11.22 
Branddammen 
Ole har talt med en af branddammens naboer om planerne, og skrevet til forvaltningen for 

at høre, om de vil bidrage med noget i forhold til hegn, bænk osv. Kommunen vil måske 
give os et beløb, hvis vi skriver under på, at det er Lokalrådets branddam.  

Se punkt 12: den røde lade. 

 

11.23 
Møde i Fælles Landdistriktsråd 
Der er stillet 75.000 til rådighed, men man skal udvælges, og derfor søge først. Frist 18. 

december. Ole foreslår, at vi tænker noget ind omkring 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 
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stien ned til stranden, nedbrækning af toiletbygningen ved Rosenvold?? og 
istandsættelse/maling af den røde lade. Kommunen vender tilbage. 

I 2020 får vi 75.000 til at lave et projekt. Processen er den samme som sidste gang med 
præsentation af projektet og derefter afstemning blandt de fremmødte borgere.  
 

11.24 
Fyrtårnet – salg af område og gelænder ved trappen: 
Ole har snakket med Gert fra Naturstyrelsen: Sagen ligger ved Kystdirektoratet. Ny 
skovfoged ved Naturstyrelsen i Trekantsområdet har spurgt Ole om vores planer og hvad 
vi har af ønsker. Vi tænker over det.  
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. 

Gelænder til trappen ved Fyrtårnet. Fyrmesterlauget har bestilt gelænderet hos Bording 
Smedje og det opsættes snarest. Beløber sig til kr. 5.195,- (inkl. moms) der er ansøgt hos 

Den lille Landdistriktspulje. 

 

12 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”. 
 

Naturstyrelsen har meddelt, at de selv vil gøre laden i stand med hjælp fra Kildebjerget og 
eleverne der. Ole skal tale med en ansat fra Ungeenheden, der måske vil hjælpe med 
arealet ved parkeringspladsen og stien ned til vandet. Derudover måske branddammen.  
 

 

 

14 Næste møde Ansvarlig: 

 Helene sørger for at booke mødelokaler, bestille forplejning og sende påmindelse vedr. 
møder. 
 

Næste møde er tirsdag den 18. februar kl. 19. 
 

Helene 

 


