
Bestyrelsesmødereferat  Dato 
26.10.2022 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 26.10.2022 

Projekt Bestyrelsesmøde Referent Helene 

 
Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

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

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 

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 

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

    

 
Bemærk: 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. 

 

    

04 Igangværende projekter  Ansvarlig: 

  

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Julefrokost: onsdag den 30. november kl. 18 – Helene spørger Skov. Helene spørger 
Jane og Lene Stilling. Ole spørger Viggo.  
 

Kjørmesgilde – en tradition, der har varet siden 1967: Afholdt 18. marts 2022.  
Det gik godt. Ejeren af Fakkegrav fortalte om processen med byggeriet 
 
Halfesten 2023. Lørdag den 25. februar 2023. Der er afholdt møde om halfesten, som 
koster 250 kroner i år. Anne Mette Jørgensen, Fisker, Søren Høgh, Rasmus Lage, Ole. Vi 

Helene og 

Ole 

 

 

 

mailto:anja@aaplus.dk
mailto:kr@d7.dk
mailto:lindapeitersen@gmail.com
mailto:mogens@blume-dam.dk
mailto:ole.lyse@outlook.dk
mailto:r_hedelund@hotmail.dk
mailto:andersudbye@gmail.com
http://www.stouby.nu/


  Side 2 

forventer mange nye tilflyttere, da festen ikke har været afholdt siden 2020.   
  
Generalforsamling senest 1. maj:  

Torsdag den 21. april 2022 – Menighedslokalet er ledigt. Kl. 19.00 
 

Konfirmation:  
Søndag den 1. maj 2022. Rasmus og Kristian sætter flag op. Linda sørger for roser. 
 
Sommerfest 2022: Afholdes i uge 24.  

Intet program endnu.  
Torsdag: Lokalrådet stiller borde op til banko og sælger pølser.  
Lørdag: Lokalrådet sørger for morgenkaffe. 
Sommerfesten gik godt. Der var mange mennesker, og vejret var ok. Vi afventer 
evaluering og opgørelse af overskuddet. 
 
Overskud fra sommerfest 11.000 kr. 

 
Juletræ 2022: Torsten Christiansen finder juletræ i statsskoven. Ole og hjælpere 
afhenter. Træet tændes 1. søndag i advent.  
 

 

 

 

Kristian, 

Linda og 

Rasmus. 

   

06 

06.02 

Fremtidige projekter 

 

Ansvarlig: 

 

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.  
Vi har en god økonomi.  
Vi har fået pengene fra Saunalauget. 
Stadig god kassebeholdning. 
Kassereren gennemgik regnskabet. Udgifter til Stoubybladet er stigende samtidig med at 

vi har mistet et par annoncører. 

Rasmus: Det ser fint ud, men trykning af bladet er steget voldsomt.  
 
Overskud fra sommerfest 11.000 kr. 
 

 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er 18. november 2022.  
Fremover tager vi en halv eller hel side med i første blad hvert år med en opfordring til at 
indbetale kontingent til Lokalrådet. 

 
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 sørger for at lave en side – eller en halv – i Stoubybladet til februar. Herefter hvert 

år i februar.  
Helene hører med Rasmus, om man kan se navne på dem, der har betalt. I så fald kan vi 
lave en konkurrence, hvor der trækkes en vinder af en købmandskurv, som Lokalrådet 
betaler, blandt dem, der har betalt senest den 15. februar 2022. 
Annoncørerne er ved at indbetale. I år er 2 annoncører faldet fra. 
 

Helene 

Rasmus 

Anja 

 

 

 

 

 

 

Helene 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 
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 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. 
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.  
Der er planer om en terrasse, hvor man om sommeren kan få serveret kaffe, is, øl mm.  

Det er et problem, at regnvandet oversvømmer den nederste del af trappen, som går ned 
til stranden. Vi skal have undersøgt, hvor vandet kommer fra.  
Ole har ikke talt med ejer endnu om vandet, der oversvømmer nederste del af trappen. 
  

Ole har gravet en rende ved trappen, så vandet ikke løber ned ad trappen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Ansvarlig: 

 

 

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.  
Ikke noget nyt. Naturstyrelsen bliver ved med at eje fyret, og Lokalrådet lejer.  
Ole skriver til kajakklubben om et forslag til tidspunkt for ”fyrtårns-løb”, eventuelt en gang 
i maj. 
Mogens: Hæfter om fyrtårnet bliver solgt godt. og mange giver et ekstra bidrag. Fyrtårnet 
trænger til algerens. 
Fyrtårnet er blevet udmatrikuleret og har fået egen adresse Sanatorievej 14A. 

Bordbænkesæt skal samles - vi holder næste møde vi fyret og samler bordebænke sæt. Vi 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 
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har fået 50.000 kr. til afholdelse af ”Fyrtårnsløb”, heraf 10.000 til fortæring. Ole bestiller 
trøjer, når logo er valgt. 
Vi venter til foråret med at afholde løbet. 

  
Nordeafonden har sagt ja til, at vi kan udskyde løbet til foråret 2023. Ole bestiller t-shirts. 

 
Mogens har talt med en af droneflyverne omkring fyret. Han vil gerne tage fotos og video 
til os, når vi har brug for det, så vi betaler ham et mindre beløb for dette. Pengene tager 
vi fra den kasse/MobilePay, som hører til de frivillige bidrag til fyret.  

 

11.17 
Hjemmesiden: Anja 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 har været konstituerende generalforsamling. 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.  
Der er næste møde den 9. december, hvor Chris bl.a. vil fremlægge regnskab. Dagrofa vil 

desuden komme med oplæg til forskellige fremtidsscenarier.  
Der er generalforsamling i april, hvor der bliver fremlagt nogle forslag til, hvad 
købmandsgruppen vil arbejde videre med. 
Generalforsamling i ”Foreningen Vores Købmand Stouby” bliver afholdt torsdag den 28. 
april kl. 19.00. 
Linda berettede om konstituering i foreningen. Foreningen arbejder for at få købmanden 
ud til Vejlevej i forbindelse med tanken. Der er næste møde i foreningen i uge 26.  

Der er møde i september 2022, hvorefter Linda orienterer. 
Der arbejdes på at købe husene ved tanken. Der skal laves lokalplan. Satser på at komme 
i gang til oktober 2024. Generalforsamling bliver afholdt til marts. Køle-fryse-elementer 

skal udskiftes. Vi har modtaget 312.00 kr. fra NRGI til udskiftning, vil skal selv levere 
samme beløb. 
Næste møde 11. oktober 2022. 

 
På mødet den 11. oktober 2022: Der er ikke så meget lys inde i butikken, og kølerne er 
blevet skiftet. Foreningen drøftede, hvordan man skal informere om, hvad der sker 
omkring købmanden.  
Næste møde i købmandsgruppen er omkring 1. 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. 
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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.  

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.  
Ole har fået fat i materialer til hegn osv. og sætter bryglauget til at renovere det. Vi giver 
en øl for arbejdsindsatsen. 
Folk fra Stouby Bryglaug mm. har renoveret branddammen. Den udskårne egetræspæl 

står ved Ole. Ole forsøger at få penge fra nogle puljer ved kommunen til det sidste, der 
mangler at blive lavet.  
Ole søger penge til bænk og ral. 
 

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. 
Vi har modtaget 75.000,- + 3.000,- til forplejning. Vi kan dele op i puljer, f.eks. 4 - som 

man kan søge. Alle kan søge. Vi indkalder forslag til projektet. Derefter skal der afholdes 
et borgermøde, hvor der stemmes, om hvilke forslag der skal have puljerne. 
Kan vi låne rør og bordtennisbolde som blev brugt til Award-uddeling? 
Vi finder en dato ved næste møde.  
Vi skal have lavet opslag ved købmand og på Facebook. Ole snakker med Helene. Forslag 
til dato: torsdag den 3. november 2022 kl. 19:00. 
 

Møde om borgerbudgettering. Ole sender mail til alle foreningerne i Stouby om dette.  
Helene lægger opslag på Facebook om dette.  
Dato for orienteringsmøde: 16. november kl. 19 i meninghedsrådslokalet. Helene spørger 
Skov. NY DATO: 14. november (der er ikke plads til os den 16. november). 

Dato for stemmemøde: 14. december kl. 19 i den lille hal. Helene spørger Skov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole og 

Helene. 

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.  
Flere interesserede har henvendt sig.  
Årets tur for tilflyttere planlægges til sidst april først maj. 
Tur for tilflyttere fredag den 20. maj 2022 kl. 16.00 med efterfølgende sodavand og 
burger. Ole aftaler med Peter Skov.  

Vi skal finde en dato for en ny tur til foråret 2023. Ole brander turen. 
 
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.   
Grundene har ikke kunnet blive solgt. De er sat ned til halv pris. Kommunen har givet 

afslag på, at grundene kan omdannes til tæt-lav bebyggelse.  
Vi afventer.  
Der er nu tre, der er i gang med at bygge. 
 Der er ikke sket yderligere salg. 
 
Opgravninger i byen vedr. fibernet 

Vi vil gerne have det røde asfalt tilbage. Dette har Ole skrevet til kommunen om, og fået 
lovning på. Kommunen har godkendt, at det røde asfalt skal reetableres.  
Vi afventer eventuelle gravninger vedrørende fjernvarme.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 
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Flydebro ved Rosenvold: Der er et ønske om flydebro til Saunalaug, Jollelaug og 
Kajakklub ved Rosenvold Havn. Ole vil evt. søge penge igen. 

Ole kan søge Friluftsrådet. Hvis vi kan bidrage med 30% kan vi søge om en del penge til 
projektet. Saunalauget er interesseret, men Jollelauget vil gerne selv lave en bro. Anja 

kontakter Jollelauget, vi vil gerne have dem med i et fælles projekt. 
Ole har fået tilbud hjem på 198.000,- Friluftsrådet har søgt om 100.00,- Fælles 
Landdistriksråd er søgt om 80.000,- og Jollelauget betaler selv 18.000,-  
Vi har modtaget 100.000,- fra Friluftsrådet, vi har modtaget 80.000 fra Det Fælles 

Landdistriktsråd og Jollelauget betaler 18.000,-. Ole har bestilt broen og den er sat i 
produktion. Jollelauget og Brian fra Campingpladsen sætter broen op. 
 
Flydebroen bliver leveret i uge 46 og bliver sat op af jollelauget, saunalauget m.fl. 
 
 
Fælles fjernvarme – www.stouby-varme.dk  

Besøg af Verner Rosensal og Stig Caspersen fra andGreenProject – fjernevarme: ”Stouby 
Fællesvarme”. Lokalrådet vender ideen om fjernvarme og melder tilbage til Verner. Vi kan 
få lavet en gratis screening af området. 
Hvordan vil økonomien se ud, hvis vi vælger denne løsning, og hvordan, hvis vi vælger en 
alternativ løsning? 
Vi hjælper med alt det praktiske og kommunikationen, men har behov for, at projektet er 

lokalt forankret.  

Evt. stiftelse af AMBA, udarbejdelse af vedtægter, borgermøde. Derefter projektforslag, 
der skal godkendes i kommunalbestyrelsen og derefter i høring. Det tager i bedste fald 4 
måneder. Der skal være ca. 60 % tilslutning for, at det giver mening. Borgere og 
erhvervsliv skal involveres. Derefter tilslutningsaftaler, etablering af forsyningsnet, 
stikledninger, forbrugerinstallationer, varmecentral, bygning mm. 
Økonomien: Alt, hvad der skal laves inden kommunegarantien, lægger @greenprojekt ud 

for.  
Driftsfasen er forbrugerfinansieret, og der må ikke genereres et overskud. Fast afgift pr 
m2, variabel afgift pr. forbrug.  
Ved projektforslaget skal økonomien være positiv (det skal være bedre, end det vi har i 
dag) både for forbruger og selskab. Økonomien skal desuden være samfundsøkonomisk 
positiv.  
Varmekilden bestemmes af os og kan skiftes, hvis det giver mening. Derfor er det smart, 

at have mange forskellige varmekilder til rådighed.  
Lokalrådet afventer foreløbig plan fra andgreenproject, og indkalder derefter til 
borgermøde om ”Stouby Fællesvarme”.  

Borgermøde den 30. marts 2022 - om fælles fjernvarme. 
Der deltog ca. 80 borgere. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med 
projektet. 
Der er nedsat et AMBA og en bestyrelse. Stig arbejder videre med at ansøge kommunen. 

Der var stor opbakning. Hvis man inden 1. juli 2022 tilkendergiver, at man vil være med, 
er opkoblingen gratis.  
Der kommer et borgermøde i september 2022. Invitation via e-boks. 
 
Evt. overskudvarme fra købmanden kan måske kobles på fjernevarmen. Der kan graves til 
april 2023. Fjernvarmen kan være klar til fyringssæsonen 2023-24.  

Vi sletter punktet ved næste møde.  
 
Æbletræer 
Æbletræerne trænger til beskæring og græsset er højt. Vi overladet området til lidt 
biodiversitet og lader græsset stå.  
Der er mange æbler nu.  
Helene laver opslag på Facebookgruppen for Stouby: ”Du er velkommen til at tage frugt i 

frugtplantagen nord for tennisbanen. En frivillig arbejdsgruppe har plantet frugttræerne i 

oktober 2015. Pengene har lokalrådet fra Friluftsrådet, og overtog en byggegrund fra 
kommunen, da det tidligere hus blev revet ned.  
Du kan også låne æblepresseren, så du kan lave most af dine æbler/pærer. Kontakt Ole 
Lyse på telefon 20 61 55 00, hvis du er interesseret i at låne æblepresseren”.  
Vi påregner at få beskåret frugttræerne og få hegnet klippet ned hen over vinteren. 
Æblepresseren er populær. Den er lånt ud hele sæsonen. 

Vi kigger på beskæring til vinter/tidligt forår. 
 
Vi overvejer at spørge Niels Sørensen, om han vil hjælpe os til vinter/tidligt forår, så vi 
både kan få beskåret træerne og lære noget om beskæring samtidig.  
 
Ole fortæller, at presseren er udlånt for 20. gang nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 
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  Side 7 

Legeplads på Aksel Nielsens Vej: Hvis pladsen er åben for alle, så kan ansvaret for 
pladsen overtages af kommunen. Vi er positive overfor at se på mulighederne for 
overdragelse. 

Grundejerforeningen skal selv søge for at vedligeholde legepladsen. 
 

Kommunale besparelser på skoleområdet: 
 
Kommunen skal spare 100 mill., der er lagt op til en besparelse på 20 mill. På 
skoleområdet. Forslag fra kommunen: at bl.a. Stouby Skole ændres til 0.-4. klasse. 5.-6. 

klasserne skal derefter til Hornsyld. Lokalrådet ønsker ikke at 5.-6. klasserne flyttes til 
Hornsyld. Skolebestyrelen har lavet høringssvar til kommunen. Vi har diskuteret et 
høringssvar, Ole laver et udkast til lokalrådets høringssvar og vi godkender via mail. 
 
Turisme 
Løgballe og Rosenvold har meldt sig ud af samarbejdet med Kystlandet.  
 

Boligudvikling 
Ole har videresendt mail om messe i Hornsyld om dette.  
 
Toiletterne ved Rosenvold 
Vi har fået en aftale i stand om, at de bliver holdt åbne om vinteren mod at vi sørger for at 
holde dem rene. Dette sørger saunalauget for.  

 

Det kreative gartneri 
Holbergs Maskerade blev afholdt – omkring 40 publikummer.  
 
Afsked med præsten 
Afskedsreception den 27. november kl. 10.  
 

Skaterbanen 
Vi har underskrevet en aftale med kommunen, da lokalrådet i forvejen har en forsikring, 
som dækker den slags.  
 

 

 

Helene 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

14 Næste møde Ansvarlig: 

 Julefrokost onsdag den 30. november 2022. Her aftaler vi dato for januarmødet. 
 

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

 
 

 

Helene 

 


