
 

Bestyrelsesmødereferat  Dato 
27.10.2021 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 27.10.2021 

Projekt Bestyrelsesmøde Referent Helene 

 
Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

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

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

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

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 

Vakant Suppleant   

 

  

 
Fraværende 

 

Anja Beck Nielsen Lokalråd - Suppleant anja@aaplus.dk  60 61 67 80 

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

 
Semir Tesnak var med som gæst på mødet og præsenterede sig. Helene og Semir tager et telefonmøde en af de nærmeste 
dage.  

 

 

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. 

 
 

   

02 Trafiksikkerhed:  
Ole er blevet kontaktet af Susanne, Sanatorievej 23, der arbejder på at udforme en 
skrivelse til kommunen vedr. trafiksituationen på Sanatorievej. Vi bliver senere inddraget. 
 
Mogens tager initiativ til en arbejdsgruppe vedr. trafiksikkerhed på Sanatorievej. 
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  Side 2 

Der er blevet holdt et opstartsmøde i Multihuset, og derefter på Sanatorievej, hvor der var 
en repræsentant fra kommunen til stede. Det er svært at sige, hvor meget af trafikken, 
der skyldes fyrtårnet og andre turistattraktioner. Der var også snak om, at der kunne 

komme egentlige fartbegrænsninger og bump. 
Der er kommet konkrete forslag fra kommunen i en mail. Gruppen melder tilbage.  
Vejgruppen har meldt tilbage på kommunens oplæg til ændringer af trafikforholdene, og 
afventer nu svar fra kommunen.  
Mogens Dam træder ud af Vejgruppen. Liselotte er stadig medlem. Vi afventer, at 
Vejgruppen sender oplæg til os. 

Der menes at være kontakt mellem Brian og kommunen. Vi afventer - men  
Lokalrådet fortsætter med at køre salatfadet til fyrtårnet ca. en gang ugentligt, selvom der 
er kommet en ”klage”.  
 
Ole orienterer Vejgruppen på Sanatorievej og retter henvendelse til kommunen.  
Vejgruppen vil gerne holde møde med Lokalrådet om dette efter sommerferien.  
Ole taler med Michael Rasmussen fra Kommunen om at afholde et fællesmøde, hvor 

beboerne på Sanatorievej inviteres. Vi deler sedler ud i postkasserne på Sanatorievej om 

mødetidspunktet. 
Vi afventer en tilbagemelding fra kommunen. 
 
Der er initiativer i gang omkring fartsbegrænsninger og eventuelt vejbump og nye 
tilkørsler. Men dette ligger noget ude i fremtiden.  
 

Mogens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Julefrokost i Lokalrådet: Helene finder en dato. 
 

Kjørmesgilde – en tradition, der har varet siden 1967 – afholdes ikke i 2021 
 
Halfesten – Vi har i udgangspunktet ikke en arrangør-gruppe. Vi skal være enige om, 
hvilken type musik vi vil have, men vi vil gerne have nye kræfter med i gruppen.  
  
Generalforsamling senest 1. maj:  

Vi ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingen. Dette tager 
vi op senere. Vi kan hurtigt arrangere generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen afholdes først i 2022. 
 
Konfirmation:  
 

Søndag den 29. august 2021. Rasmus og Kristian sætter flag op. Linda sørger for roser. 

 
Sommerfest 2021: Måske en miniudgave i august. 
 
Sommerfesten afholdes ikke i 2021. 
 
Intet nyt. 

 
Juletræ 2021: Ole spørger rundt i de andre foreninger, om de vil være med til at betale. 
Multihuset betaler. Ole henter juletræet fredag inden 1. søndag i advent. Kan vi evt. få 
spejderne med til juletræstænding? Kristian og Rasmus spørger spejderne. 
 

Helene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian og 

Rasmus. 

 

   

06 

06.02 

Fremtidige projekter 

 

Ansvarlig: 

06.04 

 

Førstehjælpskursus:  
Dan har fået nogle tilbud på kurser. Hvis vi skal søge Trygfonden, skal vi have kursus og 
dato på hånden. Kristian taler med Stouby GIF om førstehjælpskursus. 

Forslag om, at førstehjælpskurset kunne kombineres med information om hjertestarter-
app’en. Kristian arbejder videre med kurset. 
 
Kurset afholdes 7. februar 2022. Kristian er ved at arrangere. GIF afholder kurset.  

 

 

 

 

Kristian 
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06.05 

 

Nyt logo:  
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. 
Vi nedsætter et udvalg der mødes med Mette og arbejder videre med logoet. Mogens, 
Kristian og Liselotte deltager. 
Der har været møde i logo-gruppen – de arbejder videre.  
 

Der er afholdt et afsuttende møde i logo-gruppen. Helene laver PowerPoint med de 
forskellige forslag, og så kigger vi på det til næste møde. 
 

 

 

 

Mogens, 

Kristian og 

Liselotte. 

Helene 

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Nyt MobilePaynummer: box51253 
Vi har en god kassebeholdning, men der kommer ikke så meget i kassen i år. Sydbank har 

åbnet igen, og fremover kan bestyrelsen tegnes af enten formand og næsteformand, eller 
formand og kasserer. 

Husk at understrege (på Facebook og i Stoubybladet), at man skal skrive ”box” foran 
nummeret i MobilePay.  
Vi er ved at samle vores konti, og derved sparer vi et foreningsgebyr på 600 kroner/år. 
 
Økonomien ser stadig fin ud – vi har lige betalt til strøm til saunaen.  
 

 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 19. november 

2021.  
Fremover tager vi en halv eller hel side med i første blad hvert år med en opfordring til at 

indbetale kontingent til Lokalrådet. 
Første blad med nyt tryk. Det ser godt ud, og er billigere. 
Helene spørger Snullik, om han vil sende In-design-filen.  
Rasmus indkalder Jane og Helene til Teams-møde.  
 

Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com 
 
Helene og Jane fortsætter som de plejer, men sender filerne til Anja, som sætter bladet op 
og sender til tryk. 
 
Kan vi evt. lave et indstik til bladet, for at få folk til at give et bidrag til Lokalrådet? 
 

Helene 

Rasmus 

Anja 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

 Fakkegrav Badehotel:  
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. 
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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. 

Nyt forslag fra ejeren: Byggeri på eksisterende sokkel. 14 boliger, der skal sælges/lejes 
ud som ferieboliger. Processen stoppede dog, da sagen kom i Naturklagenævnet. Vi må 
afvente hvad der sker.  
Ejer er begyndt at bygge, men er foreløbig stoppet, da sagen skal i Ankestyrelsen i januar 
2021.  
Har fået tilladelse fra Ankestyrelsen til at bygge 14 ferielejligheder. Mangler 

landzonetilladelse, men det skal nok komme.  
Der bygges en Padelbane, som nok kan lejes af stoubyborgere. 
De vil gerne lave en bro, så man kan lægge til med kajakker osv. 
Toilet - de vil gerne være med at kloakere, placering på parkeringspladsen ved det 
tidligere hønsehus. 
 
Ole har skrevet til borgmesteren om penge til toilet-bygning, men det kan have lange 

udsigter. Vi overvejer at lave og betal for toilettet selv. Ole spørger ejeren hvad tidsplanen 

er.  
Ejeren har sørget for at sætte stik af til toilet-bygningen.  
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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. Vejlefjord påtager sig vedligeholdelse og evt. fjernelse af bådebroen. 
Vejle Kommune vil gerne være med i et projekt omkring en færge. 
 Vi har fået forlænget tilsagnet om de 259.000 kroner. Den endelige tilladelse skal i 
høring. Advokaten fra Vejlefjord-fonden har fået tilføjet i papirerne, at ejeren kan fjerne 
tilladelsen, hvis projektet bliver brugt på en uhensigtsmæssig/skadelig måde. 
Vi har fået endelig tilladelse fra kommunen. Vi mangler foreløbig en million.  
Ole har talt med Kystlandet, der har talt med Vejle kommune. Der bliver et dialogmøde 

om projektet i april. Vi har svært ved at søge flere penge til broen, når der ikke er mere 
sikkerhed endnu for, at projektet bliver til noget. 

Ole har talt med Skibsbevaringsfonden, som mener, at de nok kan finde nogen, der vil 
sejle på ruten. 
Ole skal mødes med Vejle kommune, og kystlandet. Evt. forlænge turen til Boller Slot. 
Skal søges igen. Det skal dokumenteres at der kommer en båd. 

 
Ole har haft møde direktøren for Kystlandet, erhvervscheferne for Vejle og Hedensted 
kommuner samt turistchefen for Vejle. De kan måske finde en båd til os. Vi håber på, at vi 
kan komme ud at sejle til sommeren 2022.  
 

Ansvarlig: 
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Materialer til broen er steget. Ny pris er 1.600.000,- Ole forsøger at søge nogle flere 
fonde.  
 

Ole har søgt Erhvervsministerietes Forsøgspulje og søger Nordea-fonden om penge til 
broen.  
 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Overtagelse af fyrtårnet 
Vi vil gerne lave en happening, når vi overtager fyret. Ole har søgt penge til t-shirts, som 
vi kan have på til arrangementet, hvor vi kan gå/løbe/sejle ud til fyret. Vi skal finde en 
dato. Vi har skrevet under på aftalen om overtagelse af fyret, men det juridiske er ikke 

gået i orden endnu. 
Vejlefjord vil købe fyret af Naturstyrelsen, men Lokalrådet vil ikke gå med til dette, da vi 
fortsat ønsker at købe. Lokalrådet har en uopsigelig lejekontrakt, så den beholder. Vi 
arrangerer et møde mellem Naturstyrelsen, Vejlefjord og Lokalrådet. 

 
Linda, Ole og skovridderen er indkaldt til møde 16. november om dette.  

 

 

11.09 
 

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. 
Vi skal finde nogen, der kan tage sig af at arrangere det praktiske. Vedligehold. Regler for 
udlån. Lave faste udlånstider.  

SUP-boards: Ole har aftalt med Campingpladsen, at de vil stå for udlån af SUP-boards. 
Helene laver nyhed på Facebook om dette.  
Fiskestængerne: Vi forsøger at finde en løsning.  
Vi skal have evalueret ordningen med SUP-boards. Ole holder møde med ejerne af 
Campingpladsen.  
Ole holder møde med Campingpladsen for at snakke om, hvordan administrationen af 

boards kan foregå fra sommeren 2021.  

Ole har afholdt møde med Campingpladsen, som nu har 18 boards til leje selv. Derfor skal 
vi finde en anden løsning.  
Vi undersøger, om de 8 boards kan stå i ”Affaldsskuret” ved siden af købmanden. 
Vi laver en sikkerhedsbestemmelse, der skal hænge i skuret sammen med en 
brugsanvisning. Vi kan sætte en ny nøgleboks op, evt. med en kode.  
Ole får samling på vores SUPboards. 

Kan cyklerne evt. bruges til noget? De bruges ikke meget nu. Ny funktion - cykler man 
kan låne. 
Sub-boards står hos Brian og Karen, men Ole skal hente dem. Sætte dem i cykelskuret - 
lade folk hente dem og bruge dem. Låne nøglen ved købmanden. De skal markeres og 
evt. en seddel, hvor man skiver, at man har lånt en.  
Fast opslag i stoubybladet - lån nøgle ved købmanden. 
Lene Stilling deltog ved dette punkt. Drøftelse af, hvordan vi får overblik over, hvem der 

har lånt boards. Der skal ligge en bog eller en seddel i skuret, hvor man skriver, når man 
låner boards, og noterer, hvis noget er gået i stykker, eller mangler.  
Vi skriver Stouby og Omegns Lokalråd på hvert board med en sprittusch.  
Helene formulerer en tekst til Facebook, og Lene poster det i Stouby-gruppen. 
Helene hører med Lene hvordan det er gået med boards’ene denne sæson, og køber en 
æske chokolade til hende.  
Efterfølgende har Lene skrevet, at det er gået strygende med udlån af boards. Der har 

ikke været de store problemer, og det virker som om rigtig mange har haft glæde af 
udlån. 
 
Vi skal have udstyret gået efter. Lene har skrevet hvad der mangler. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 
 

Savværksgrunden 
Grunden er på ca. 4300 kvadratmeter.  

Glud Museum arbejder på at finde penge til at købe og flytte saven. 
Vi spørger borgmesteren hvad status er, når vi mødes med ham den 9. september.  
Vi afventer svar fra Glud Museum.  
Vi havde møde med borgmesteren, der dengang ikke kunne svare på, om der lå aftaler 
her. Evt. køb skal på Økonomiudvalgets dagsorden den 8. februar. Herefter får vi svar.  

Punktet har været drøftet i Byrådet som et lukket punkt. Vi arbejder på en alternativ 
løsning. 
Linda foreslår, at der skal arbejdes for, at der bliver bygget træhuse på grunden. Saven 
kunne måske bevares her i Stouby på en eller anden måde.  
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Ole har i dag spurgt til status: Ejerne vil gerne sælge, men er optagede af at vide, hvem 
der i så fald overtager selve saven.  
 

11.17 
Hjemmesiden: Anja Beck Nielsen og Helene præsenterede processen omkring dette.  
Anja har opdateret hjemmesiden og er i gang med at forsøge sig lidt frem med hvad der 
virker bedst.  
Kommunen har sendt link med hjemmeside-forslag.  

 

Helene 

11.18 
Købmanden er til salg, og Yding stopper inden udgangen af 2021. Hvad gør vi som 
lokalråd?  
Købmanden har haft en omsætningsfremgang på ca. 40 % i forbindelse med 
Coronakrisen. Der handles lokalt. 
Vi afventer. 
Linda og Ole går videre med sagen.  
De store kæder ønsker ikke at etablere sig i Stouby, fordi de mener, at kundegrundlaget 

er for småt.  

Ole og Linda har haft møde med Købmanden og Dagrofa. Købmanden vil ikke spænde ben 
for en ny butik ved Vejlevej. De vil i så fald lave lejeboliger på den nuværende grund.  
Vi har nedsat en arbejdsgruppe. Der er møde i morgen den 9. marts 2021. Yding 
fortsætter indtil udgangen af 2021, fordi opsigelsen hos Dagrofa er 9 måneder.  
Ole ansøger værdipulje hos NRGI om midler til udskiftning af forældede frysere mm. 
Der er møde i arbejdsgruppen den 27. april.  

Håber på at der kommer 312.500 ,-hjem.  
Endnu et sted at søge - grøn omstilling? - kan søge flere midler til frysere.  
Der kommer et borgermøde midt i juni 
Såfremt kontrakten falder på plads ansættes en person (forhåbentlig kommende 
købmand) den 1/6, meningen er, at personen overtager 1/9. 
Der oprettes en forening, som arbejder videre med samarbejdet mellem forening og 

købmand. 
Linda berettede om borgermødet i går, der blev afholdt for at drøfte fremtidig sikring af 

købmand, også efter 2024. Der er stiftende generalforsamling i Købmandens venner i 
Stouby den 30. september 2021.  

Der var konstituerende møde i går- Just blev formand, Johs kasserer, Erling sekretær, 
Linda næstformand.  
Helene laver tekst til A-skilt med information om hvordan man køber ”købmands-dele”. 
Skiltet skal stå i købmanden sammen med blanketter til indmeldelse.  
Vi kan evt. oprette en underside på stouby.nu med Købmandens Venner, så alle kan tilgå 

informationen og vi kan linke fra Facebook til siden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene 

11.20 Aktivitetspark 
Vi afventer henvendelse fra Stouby Skoles Venner. 
En arbejdsgruppe har fået udarbejdet et forslag til en skaterbane, petanque bane og 
udendørs fitness i området øst for hallen. 

Underværker og Nordeafonden er ansøgt om 2 x kr. 660.000 og i nærmeste fremtid 
ansøges Det fælles Landdistriktsråd om kr. 200.000,- 
Stouby GIF står som ansøger. 

Der er møde om dette den 25. september 2020 i Det fælles landdistriktsråd. 
Der er bevilget 250.000,- fra kommunen.  
Jimmi Brøndum har informeret Lokale- og Anlægsfonden om dette.  
Der er samlet 250.000 lokale midler, og Jimmi har søgt forskellige puljer. 
Der mangler fortsat 500.000 kroner. Der er ansøgninger inde på disse penge. Vi foreslår, 
at de søger hos Underværker. 
Underværker er ansøgt om 400.000,- Hvis der gives tilsagn, kan projektet til kr. 1,5 mill. 

igangsættes.  
Nordea-fondens Vores landby kan søges igen – det har Jimmi gjort.  
Der mangler nu kun 300.000,-, og dette har Jimmi orienteret Nordea-fonden om. Vi 
afventer resultatet. 

 
Intet nyt. Afgørelse til december.  

 

 

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. 

Bliver laver som et beskæftigelsesprojekt med Ungeenheden. Vi køber materialer, stakit 
og bænk. Kommunen betaler halvdelen. Vi har 7.500,- fra Landdistriktspuljen.  

 



  Side 7 

Ole har afholdt det årlige møde med de ældre. Klar udmelding – ingen interesse – fyld den 
op. 
Vi har 15.000 til at gøre noget ved dammen. Det er dog svært at fastslå, hvem der faktisk 

ejer dammen. Vi afventer Ungeenheden i Hedensted Kommune, som er interesserede. 
Ole skal til møde med kommunen om dette den 20. oktober 2020.  
Ungeenheden i Hedensted Kommune vil gerne hjælpe med at sætte hegn op. Vi foreslår 
noget trådhegn, så man kan kigge gennem.  
Ole har målt op til hegn, og skal have talt med Ungeenheden fra Daugaard, der gerne vil 
lave hegnet.  

Projektet ligger pt. lidt i dvale pga. Corona.  
 

11.23 Møde i Fælles Landdistriktsråd 
I 2021 får vi 75.000 i borgerbudgettering til at lave et projekt. Processen er den samme 
som sidste gang med præsentation af projektet og derefter afstemning blandt de 
fremmødte borgere.  

Vi kan starte processen i slutningen af 2021/forår 2022.  
Borgerbudgettering kommer i løbet af 2021-2022.  

I år 2022 er alle lokalråd i Hedensted med i Borgerbudgettering.  
 

 

13 Nye punkter:  
 

Salatfad-tilbud til tilflyttere: tur i Salatfadet, evt. kombineret med kaffe og kage i 
Stouby Spisehus. Måske kan vi gøre dette 1-2 gange om året.  
Vi udskyder det foreløbig til foråret 2021. 
Vi vil gerne lave en tur for tilflyttere i august-september 2021.  
Ole har talt med Peter Skov om dette, og planlægger at køre fredag den 10. september. Vi 
foreslår kl. 16 med efterfølgende sodavand og burger. Ole taler med Skov om dette.  

Det gik super fint, og vi gør det igen til foråret.  
 
Ventesal ved Vejlefjord:  
Der er opstået en idé om, at vi kunne have en kopi af den gamle ventesal. Velux-fonden 

vil gerne støtte projektet.  
Vi arbejder med opmåling og tegninger af ventesalen. 
Vi har brug for et prisoverslag for at kunne søge fonde. Ole hører med Jørgen Fisker.  

 
Sauna: 
Naboen til saunaen har klaget til godset over gæsterne. Greven har derfor kontaktet Ole, 
som har talt med naboen. Naboen har derefter talt med Brian på campingpladsen om der 
kan findes en anden placering. Ole har fået brev fra greven om, at saunaen flyttes: den 
må ikke kunne ses fra Rosenvoldvej, og skal flyttes med det samme. 
Anja retter henvendelse til Jollelauget om, hvorvidt saunaen kan stå på deres grund. 

Saunaen kan placeres ved siden af toiletbygningen. Der arbejdes med at få opsat egen el-
måler med 25 amp. 
Rantzau er ved at undersøge, om der er nogle specielle forudsætninger, der skal være 
opfyldt, før det bestemmes hvor saunaen skal stå.  

Vi afventer tilbagemeldinger fra ejer og lejere. 
Elinstallatøren fra Bjerre har set på sagen.  

Kablet er gravet ned og frem til saunaen, som skal stå ved siden af toilettet. Viggo graver 
ud til den nye sauna på fredag. Målerskabet kan evt. stå på hjørnet ved toilettet – dette 
har Ole spurgt det politiske udvalg om. 
 
Der er gang i saunaen igen. Det kommer til at koste ca. 35.000 kroner. Vi har fået ca. 
20.000 kroner fra kommunen. Vi foreslår Saunalauget at de betaler 5.000 kroner. Det ene 
af toiletterne holder åbent hele året.  

 
Branding af Stouby: 
Vi har fået rigtig mange penge til kort og dronefilm til at brande vort turistområde, men 
der er også behov for at brande Stouby for at tiltrække børnefamilier. Ole undersøger, om 
kommunen kan hjælpe, eller om vi kan få et beløb til at igangsætte projektet.  
Ole har haft besøgt af landdistriktskoordinatoren og branding-chefen: Vi har ikke fået 

nogle konkrete aftaler i stand. 

 
Grøn pulje fra Hedensted Kommune 
Vi har fået 14.000 kroner til istandsættelse af stien til fyret og til 3 borde/bænke-sæt.  
Vi skal have kørt grus ud.  
Det ene borde/bænke-sæt får vi gratis. 
 

Vibrationer i vejene indenfor byskiltet ved vejbump.  
Vi vil bede kommunen om at foretage en undersøgelse af forholdene. Ole henvender sig. 
Drøftelse af, om der skal laves et forsøg med 30 km. i timen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 8 

 
Æble-presser kan lånes ud.  
Helene laver opslag på Facebook om dette. Henvendelse til Ole.  

Vi bør få beskåret frugttræerne. Ole spørger Niels, om han vil vise os hvordan vi gør.  
 
Æblepresseren har været lånt ud til 15-20 familier denne sæson.  
 
Valgmøde i Stouby inden Kommunalvalget og regionrådsvalget 
3. november kl. 19. Peter Skov fortæller, at salen er ledig. Anders vil gerne stå for 

arrangementet. Ole spørger Poul Skytt, om han vi være dirigent.  
Vi inviterer alle opstillede partier, som kan sende en repræsentant hver. Paneldebat med 
følgende emner: Skole/Skovly, bosætning, trafik/cykelstier, lokalt handelsliv. Derefter 
spørgsmål fra salen. 
Facebook og opslag ved købmand og Multihus. 
Anders og Helene taler sammen om invitationer. 
 

Skovhaven: 

Grundene har været til salg i flere år. Vi får ikke nye byggegrunde, så længe de ikke er 
solgt. Ole har spurgt kommunen, om det kan laves om til tæt/lav bebyggelse. Drøftelse af, 
hvilken type huse vi gerne vil have, og hvad vi i det hele taget gerne vil med byen.   
 
Strategisk planlægning – skal behandles i Landdistriktsrådet 
 

Udviklingsplan 
Tilbud om at få lavet en lokal udviklingsplan til 5 lokalområder. Formålet med 
udviklingsplanerne er at sætte fokus på vækstpotentialet for det enkelte lokalområde. Alle 
lokalråd kan ansøge om at komme i betragtning til at få lavet en udviklingsplan. 
Ansøgningen skal laves i tæt samarbejde med områdets øvrige foreninger og 
organisationer i byen, således at det fremstår som en samlet ansøgning bredt forankret i 

lokalområdet. Hvis vi vil være med, skal der laves en ansøgning, der skal indsendes 7. 
november 2021. Udvalget for Fritid og Fællesskab og Det Fælles Landdistriktsråd vurderer 

ansøgningerne og udvælger de 5 lokalområder. 
 
Henvendelse fra Naturbørnehaven 
Søger støtte til indkøb af en grejbank og indkøb/indretning af et naturværksted på 
legepladsen – i en størrelsesorden af ca. 7.500 kr. Vi kan evt. hjælpe med et beløb. 

 
Kommuneplan i hørring indtil 1. november 
Under rekreative områder skal vi have Træskohage Fyr med. 
 
Fjernvarme i Hornsyld 
Vil gerne komme og fortælle om lokale fjernvarmeanlæg. 
 

 

 

 

 

Ole 

Ole 

Anders, 

Helene 

 

14 Næste møde Ansvarlig: 

 Onsdag den 1. december 2021 kl. 19. 
 
Helene sørger for at booke mødelokaler, bestille forplejning og sende påmindelse vedr. 
møder. 
 
 

Helene 

 


