
Referat fra generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd torsdag den 21. april 
2022 kl. 1900. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden. 
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg at 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er. 

Helene Fruelund – modtager genvalg. 
Ole Lyse – modtager genvalg. 
Kristian Bandholm – modtager genvalg. 

7. Valg af to suppleanter: På valg er 
Liselotte Dybkjær – modtager genvalg. 
Anja Beck Nielsen – modtager genvalg. 

8. Valg af 2 revisorer. På valg er. 
Mogens Dam – modtager genvalg. 
Hans Jørn Sørensen – modtager genvalg. 

9. Eventuelt. 
Lokalrådet var vært ved et let traktement efter mødet. 
 
 
Beretning for Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2019 til den 21. april 
2022. 
  
De seneste to generalforsamlinger har været aflyst på grund af Corona epidemien, og det 
er dejligt at kunne vende tilbage til normale tilstande. Vi har løbende orienteret i 
Stoubybladet, så den flittige læser er fuldt opdateret. Derfor vil  vi aften kun berette om 
hovedpunkterne. 
  
Lokalrådets opgaver. Understøtte andre lokale aktiviteter, sikre udstykning af 
byggegrunde, bakke op om skolebestyrelsen, sikre at vi fortsat har børnehave og 
dagpleje, sikre samarbejdet mellem byens foreninger, sikre lokalarkivets eksistens, sikre 
byens infrastruktur og udvikling og drive fælles hjemmeside for Stouby Nu. 
  
Bosætning. Siden 2015 har der været en befolkningstilvækst på 12,6 % i Stouby, og vi er 
klart nummer et blandt kommunens landsbyer. Fremgangen er i gennemsnit 0,6 % for 
landsbyerne. . I Stouby bor der tæt på 900 borgere. 
Der er på det seneste opført 5 lejeboliger på Borgergade, og der så småt kommet gang i 
udstykningen, ”Skovhavegaard. Endvidere arbejdes der med en ny udstykning vest for 
Stouby, hvor der kan blive plads til 60 lejeboliger. Der har også været interesse for 
Savværksgrunden og et areal øst for ældreboligerne, men indtil videre er der ikke sket 
noget. 
Stoubys seneste udviklingsplan er fra 2008, og kommunen har for nylig udpeget 5 
landsbyer, der skal have udfærdiget en ny plan. Vi bød også ind, men kom ikke i 
betragtning. Det samme skete i 2017, men dengang udfærdigede vi selv en visionsplan. 
  



Børn i skoledistriktet. Det går nogenlunde med børnetallet i skolen, men 
Naturbørnehaven, ”Skovly” mangler i høj grad børn. Det hænger måske  i nogen grad 
sammen med den tragiske ulykke på legepladsen, hvor et barn kom alvorligt til skade. 
Derfor har vi i samarbejde med børnehave og skole besluttet, at Stouby i højere grad skal 
brandes for at tiltrække børnefamilier. 
  
Træskohage Fyr. I forbindelse med den seneste generalforsamling kunne vi oplyse, at 
Træskohage Fyr var færdigrestaureret, og siden er der sket rigtig meget. Der er nedsat et 
fyrpasserlag med Mogens Dam som fyrmester. Fyrtårnet er udmatrikuleret med adr. 
Sanatorievej 14A, og Naturstyrelsen stillede os i udsigt, at vi kunne få overdraget fyrtårnet. 
Det gik dog i vasken, idet Vejlefjordfonden, mente, at de havde fået købstilbud på kr. 
10.000,-. Derfor forsætter vi fortsat som lejer af fyrtårnet.  Vi har renoveret stien ud til fyret, 
og inden længe opsættes der 3 bord/bænkesæt foran fyret. 
  
Den røde lade. Vi erfarede at en ”rød” lade ved Stenhøj Strand var brækket ned, og vi 
kontaktede skovrideren med et til tilbud om at overtage vores ”Røde Lade” ved Grund 
Skov. Efterfølgende har Naturstyrelsen indgået en aftale med Kildebjerget, således at 
eleverne skal male og vedligeholde laden. 
  
Branddammen. Gennem flere år har vi diskuteret ejerforholdet, idet kommunen mener, at 
branddammen tilhører lokalrådet. Det er vi ikke enig i. Hegnet ud mod Borgergade trænger 
til at blive skiftet ud, og vi har indgået den aftale med kommunen,  at kommunen betaler 
for materialerne, og at vi opsætter hegnet som frivilligt arbejde.   
  
Turistområdet ”Stouby – Vejlefjord”.  ”Juelsminde – er turisme”, hører vi igen og igen, 
men vi har også rigtigt meget at byde i vort turistområde, der strækker sig fra Stenhøj 
Strand til Daugård Strand. Vi har kommunens største turistenhed, Hotel Vejlefjord, og vi 
har kommunens største campingplads, Rosenvold Strand Camping. Vi har en enestående 
flot natur langs Vejle Fjord.  Dog har vi ikke så meget medvind fra kommunal side, men vi 
har hjemsøgt kr. 180.000,- fra Erhvervsministeriets Erhvervspulje, og for disse midler har 
vi fået optaget en dronefilm og fået fremstillet 70.000 lokale foldere. Desuden har vi fået 
designet et nyt logo. 
  
Rosenvold Strand. I forbindelse med den seneste generalforsamling havde vi netop 
hjemsøgt kr. 250.000,- til en ny badebro, og den var lige blevet lagt ud. 
Der var et stort ønske om en sauna, og vi hjemsøgte midler til en sauna. Der er rigtig 
mange saunabrugere, og der er oprettet et saunalag. Der blev klaget over saunaens 
placering, og den blev flyttet til en placering syd for toiletbygningen. I den forbindelse blev 
det nødvendigt at tilkoble egen  elinstallation, der løb op i kr. 52.000,-. 
Sidste år fik vi desuden doneret 8 sæt komplette SUB-bords. Dem udlåner vi gratis til vore 
unge, og Lene Stilling har påtaget sig hvervet som tovholder. Tak for det. Når man har 
erhvervet sig en vis erfaring med SUB-bordene, kan man via en opgivet kode låse sig ind i 
affaldsskuret ved købmanden, hvor bordene opbevares. Dette tilbud er blevet  så stor en 
succes, at vi for nylig har  søgt Nordea Fonden om 9 nye SUB-bords med alt udstyr. 
I mange år har vi levet med en pilrådden toiletbygning, og i lang tid har vi været i dialog 
med kommunen. Først foreslog de en skrabet model med trapezplader og så kunne vi få 
en bygning med halvtag uden isolering. Til sidst fik vi stillet omkring kr.300.000,- til 
rådighed, og lokale håndværkere fremstillede en bygning med sadeltag, isoleret og med 



nyt klinkegulv. Lys kunne vi ikke få, men da elledningen til saunaen gik lige forbi toilettet 
bøjede kommunen sig, og der blev indlagt el på toilettet. Meget mod kommunens vilje har 
vi fået mulighed for at holde det ene af toiletterne vinteråbent mod at vi selv gør rent. 
  
Sti og parkeringsplads ved Fakkegrav. Gennem mange årtier var området neden for 
Fakkegrav lokalbefolkningens foretrukne badestrand. Imidlertid var både 
parkeringspladsen og stien ned til  stranden groet efter i brombærkrat. Det fik os til at søge 
tilskud fra kommunens naturpulje og vi fik midler til at indkøbe grus til parkeringspladsen 
og stien. Nu er stien tilgængelig og der er plads til ca. 40 biler på parkeringspladsen. 
  
Salatfadet. Med inspiration fra ”Sandormen” i Skagen søgte vi ca. kr. 200.000,- hjem fra 
Frilufts Rådet og Hedensted Kommunens Landdistriktspulje, til at få fremstillet en 
traktortrukket persontransportvogn.  Vi fik først et afslag på ansøgningen fra kommunen, 
med vi følger altid op på afslag på ansøgninger og beder om en begrundelse. Det kunne 
kommunen ikke give, og så vi fik pengene. Eller som vi siger i Stouby – ”vi tager ikke et nej 
for et nej”. Transportvognen – eller ”Salaltfadet” har givet stor omtale i medierne, og den er 
på vejen ca. 50 gange om året. 
  
Trafiksikkerhed. Vi har gennem årene fremsendt flere ønsker om øget trafiksikkerhed til 
Teknisk Forvaltning. Imidlertid kniber det voldsomt med at honorere vore ønsker. Blandt 
andet ønsket om en cykelsti langs Bråskovvej. Den var lige på banen en kort periode op til 
valget, hvor den på det nærmeste var en førsteprioritet. Desværre er den  igen 
forsvundet  i ”systemet”, og det er meget kendetegnende at man henholder sig til, at man 
ikke vil give borgerne falske forhåbninger. 
Derfor bliver der tale om hovsaløsninger eller for at lukke munden på dem, der råber 
højest. Vi er dog blevet stillet i udsigt, at vore røde fortove ny asfalteres hen over 
sommeren, efter at de har været gravet op af Fibia. Desværre er prisen på asfalt på det 
seneste steget voldsomt. 
  
Bevarelse af vores købmandsforretning. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se 
på forskellige modeller for at bevare vores købmand. 
  
Fjernvarme i Stouby. Vi er blevet kontaktet af firmaet Green Project, der arbejder med 
fjernvarmeprojekter. Der er udarbejdet en rapport vedr. lønsomheden i at gå over til 
fjernvarme, og der har været afholdt et borgermøde. I forbindelse med mødet blev der 
nedsat en arbejdsgruppe. 
  
Arv til lokalrådet. Lokalrådet er af Skattestyrelsen blevet godkendt som en almennyttig 
forening og i den sammenhæng fritaget for at betale boafgift. Det er på samme vilkår som 
Røde Kors, Kræftens bekæmpelse m.fl. 
  
Stoubybladet, hjemmeside og sociale medier. Det seneste Stoubyblad har nr. 206 – 
37. årgang. Ja, Stoubybladet har mange år på bagen, og bladet har fortsat rigtig mange 
læsere. Vi vil gerne sige tak til alle, der er aktive omkring bladet. Det gælder både vore 
dygtige redaktører Helene Fruelund og Jane Leth, vores annonceansvarlige Rasmus 
Hedelund og alle vore frivillige bladomdelere, der omdeler 1.000 blade i postnummer 8783 
Hornsyld og 7140 Stouby seks gange om året. 
 



Halfest, Stoubyprisen og sommerfesten. På grund af Corona epidemien har festerne 
ligget i dvale de seneste par år, og derfor er der ikke uddelt nogen Stoubypris. Efter at 
epidemien nu er forduftet glæder vi os til at være en del af Sommerfesten, der afholdes i 
uge 24. 
  
Fremtidsplaner.  Vi håber på, at vi snart kan få nogle flere udstykninger, der blandt andet 
kan understøtte vores købmand, skolen og børnehaven. Vi arbejder fortsat på at bringe 
fjordsejladsen tilbage til Vejle Fjord. Vi har fået tilladelse til at anlægge en 75 lang 
anløbsbro neden for Hotel Vejlefjord, og vi har på det seneste ansøgt Realdania om kr. 1,6 
mill. Derudover vil vi genopføre det gamle venteværelse fra 1900, der lå forenden af den 
gamle, nedrevne bro.  Fjordsejladsen foregik i perioden 1866 til 1966, men ebbede ud i 
forbindelse med bilernes indmarch. 
Gennem nogen tid har vi arbejdet med at få et nyt logo med Træskohage Fyr. Det gamle 
logo var en kopi af det gamle sprøjtehus, der måtte vige pladsen for Stouby Skole, der 
blev opført i 1956. Det er blandt andet tilflyttere, der har tilskyndet til, at fyrtårnet benyttes 
som logo. Vi står for at skulle have trykt 300 bluser med det nye logo, idet vi har fået 
tilsagn kr. 50.000 fra Nordea Fonden til at afvikle et fyrtårnsløb hen over sommeren, hvor 
alle deltagere får udleveret en bluse med logo. 
Jollelaget, Kajakfællesskabet og Saunalaget har et stykke tid efterspurgt en ny bro ved 
slæbestedet, efter at den gamle bro skyllede op på stranden. Vi har gjort opmærksom på, 
at der i øjeblikket er  gode muligheder for at hjemsøge midler til formålet og vi hjælper 
gerne med en ansøgning. 
Vi har modtaget kr. 75.000 fra Hedensted Kommune til at gennemføre et 
borgerbudgetteringsprojekt, hvor vi lokalt beslutter, hvad pengene skal bruges til.   
Sidste efterår gennemførte vi en tur i ”Salatfadet” for vore tilflyttere. Der deltog omkring 20 
voksne og børn. Efter en guidet tur til Træskohage Fyr med kølige drikkevarer,  gik turen 
tilbage til Stouby Multihus, hvor Peter Skov var vært ved fortæringen, medens vi fortalte 
om Stouby. Vi er i færd med at planlægge en ny tur for tilflyttere den 20. maj. 
  
Vi har gennem nogle år hjemsøgt midler til omkring 50 projekter til en værdi af mere end 
kr. 12 mill. 
På det seneste har Jimmi Brøndum hjemsøgt kr. 1,5 mill. til en skaterbane for enden af 
hallen, og byggeriet er klar til at gå i gang, når den sidste tilladelse er på plads. 
Vi indstillede Jimmi Brøndum til Nyboligprisen i forbindelse med kommunens awardfest, og 
helt fortjent vandt Jimmi prisen. Vi ønsker til lykke. 
  
Til slut vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere, vore trofaste ildsjæle og ikke mindst 
bestyrelsen for et godt samarbejde. 
  
  
Ole Flemming Lyse/formand. 
 


