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Referat af møde i Brædstrup Lokalråd d. 10. august 2017
Aftalte møder:
•

•
•

21. August kl. 19.00 – møde om områdefornyelse: Lokalrådet og kommunen/konsulent
– afholdes hos NSH NORDIC Virkefeltet 4 i Brædstrup
11. September kl. 19.00: Møde om kommunikationsplatform (se i referatet)
13. September kl. 19.00: Ordinært lokalrådsmøde i Hallen – dagsorden udsendes.

Tilstede 10. august: Preben Norup, Ole Dahl Kristensen, Olav Holst Hansen, Søren Munk,
Brian Krogh, Pernille Stobberup, Kætil Rokkjær, Mogens Knudsen.
Delvis: Per Lücthemeier og Charlotte Lorentzen Horsens Kommune

Afbud: Mikkel Pedersen, Marianne Nørmark.

Beslutningsreferat
Ad 1 Fotografering af lokalrådet:
Fotograf Allan Ringgaard firmaet BILLEDWERK tlf. 26133386 tog billeder af de enkelte
lokalrådsmedlemmer og et gruppebillede. Desuden blev taget billede af Charlotte Lorentzen
kommunens ansvarlige for områdefornyelse og Per Lücthemeier områdefornyelseskonsulent for
kommunen fra firmaet plan og projekt.
Desværre var Marianne og Mikkel ikke til stede. Det vil være fint, hvis I vil kontakte fotografen og
få taget billede
Billeder skal anvendes til hjemmeside m.m. og vil blive lagt ind på dropbox, når de bliver leveret
fra fotografen, formodentlig i uge 33.

Ad 2 Områdefornyelse

Per Lücthemeier områdefornyelseskonsulent for kommunen fra firmaet plan og projekt
orienterede om proces og indhold i områdefornyelse –pp-præsentation ligger på Dropbox i
mappe Områdefornyelse/Oplæg fra Horsens Kommune.
Charlotte Lorentzen Horsens Kommune Plan og by, ansvarlig for områdefornyelse i Horsens
Kommune deltog også i mødet.
Det blev aftalt, at der skal holdes en stort anlagt borgermøde/folkefest d. 16. September, som
skal være startskuddet for områdefornyelse/udvikling af Brædstrup.
Horsens Kommune står for at arrangere, planlægge, gennemføre, styre og finansiere.
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D. 21. August kl. 19.00 holdes møde hos NSH NORDIC om områdefornyelsen mellem
Lokalrådet og Horsens Kommune. På dette møde fremlægger Horsens Kommune de nærmere
planer og der træffes nærmere aftaler om praktiske og kommunikationsmæssige forhold.

Ad 3 Siden sidst:

Busbetjening af Brædstrup fra Region Midt blev drøftet, da Regionen ønsker at lukke rute 110
og 502. Ole har skrevet læserbrev og vil sende det til lokalrådet. Ole tager initiativ til et møde
mellem lokalrådet og lokale byrådspolitikere/evt.regionale politikere og drøfte det med
organisationen Danmark på Vippen v/ Kommunikationschef Martin Ø. Carstensen.
Møde mellem Lokalrådet og borgmesteren: Preben Norup er blevet inviteret til et
orienterende møde hos borgmesteren i uge 38. Preben vil ved den lejlighed spørge
borgmesteren om, om han kan holde et kort oplæg ved reception for Lokalrådet en onsdag i
september, i bysekretariatets åbningstid kl. 16-19.
Byvandring med Horsens kommune: Olav har haft 4 møder/byvandring med Frode
Frederiksen Plan og Byg mht. at vurdere bygningsstanden i Brædstrup.
Der vil måske blive arbejdet på på sigt at få almennyttige boliger til Brædstrup

Etv. Plejehjem: Henvendelse til Preben Norup fra Lidegaard ang. Evt. plejehjem i
Brædstrup – der afventes mere på dette.

Ad 4 Aftale med revisor:

Der er indgået aftale med Lidegård Revision om at føre Lokalrådets regnskab. Søren skal stadig
modtage fakturaer og sender dem videre attesteret til Lidegaard Revision.
Lokalrådet har fået CVR.nr.
FU skal underskrive en fuldmagt i banken til Søren.

Ad 5 Kommunikationsplatform

Facebookgruppen Brædstrup i Udvikling er blevet overgivet til Lokalrådet.
Facebookgruppen skal om muligt omdøbes til Brædstrup Lokalråd – eller der skal tilføjes meget
fremtrædende, at Brædstrup i Udvikling af Lokalrådets Facebookgruppe.
Marianne og Pernille skal være administratorer.

Marianne og Pernille har lokalrådets tilladelse til at svare på spørgsmål, evt. at henvise
spørgsmål til enten bykoordinatoren eller til Forretningsudvalget.
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Kommunikationsplatform for Brædstrup:
Der indkaldes til møde om kommunikationsplatform for Brædstrup d. 11. September kl. 19.00 i
Lokalrådets bysekretariat hos Nybolig.

Mogens udarbejder forslag til indkaldelse samt en dagsorden. Mogens arbejder sammen med
Pernille og Marianne om dette møde.

Pernille efterlyser på facebook interesserede i Brædstrup og omegn, der vil deltage i arbejdet
med kommunikationsplatformen.
Der tages kontakt til personer i Frivilligbanken (Rune og Helle) – og der prikkes evt. andre.
Mogens kontakter Brædstrup-firmaet Fleten.net v/ Kjetil om at deltage i arbejdet med
kommunikationsplatform.

Logo: Preben er i kontakt med Horsens Kommune v/ Lars Bjørn Pedersen om
mulighed for at Brædstrup Lokalråd kan bruge det tidligere Brædstrup Kommunes
byvåben som logo.
Ad 6 Økonomi og budget

Der er per 10. august indbetalt 240.000 kr fra lokale sponsorer til Lokalrådet – Brian og Søren
følger op på dem der har givet tilsagn men endnu ikke har betalt.

Der er stadig mange potentielle sponsorer, som ikke er blevet spurgt.

Der vil primo 2018 blive en ny runde til potentielle sponsorer, når der skal skaffes flere penge.

Erhvervsstyrelsen – Landdistriktspuljen har bevilliget 230.000 kr til Brædstrup Handel og
Erhverv som medfinansiering af projekt Moderne landsbyledelse – udviklingsprojekt for
Brædstrup (se ansøgning/projektbeskrivelse i dropbox). Der vil blive ansøgt om at
projektbevillingen overgår til Brædstrup Lokalråd.
Det er aftalt med Nærdemokrati.dk v/ Mogens, at han får 46.000 kr incl. moms for møder og
ansøgningsarbejde ved to ansøgninger ift. Landdistriktspuljen. Mogens fremsender faktura til
Lokalrådet , som dog først bliver betalt, når Landdistriktspuljens første rate af de 230.000 kr er
udbetalt til Lokalrådet.

Mogens arbejder herefter for Lokalrådet til timepris på 400 kr + moms + kørsel efter statens
takster, som det oprindeligt blev aftalt mellem Nærdemokrati v/ Mogens og Brædstrup Handle
og Erhverv.
Mogens fremsender fortsat månedfaktura med timeregistrering.

Fremover skal timeregistrering ske dels for Lokalrådet og dels for Områdefornyelse.
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Midler fra Horsens Kommune til bysekretariatet: Olav arbejder på, at Brædstrup Lokalråd
kan få tildelt midler fra områdefornyelsesprojektet til at dække Mogens´s timeforbrug på
områdefornyelse.

Ad 7 Bysekretariat/bykoordinator

Fast kontortid hos Nybolig onsdag fra kl. 16-19, hvor Mogens er til stede. Første gang d. 6.
September.

Skilt til bysekretariatet: Brian arbejder på at få fremstillet et skilt til opsætning (A3) i Nyboligs
vindue – tekst: Brædstrup Lokalråd – åbningstid onsdag 16-19 og hjemmeside adresse.
Opgaver for Bysekretariatet: Mogens lægger oprindelig samarbejdsaftale mellem Brædstrup
Handel og Erhverv og Nærdemokrati.dk v/ Mogens ind på dropbox mappe
Bysekretariat/Opgaver for Bykoordinator.
Der følges løbende op på timeforbrug og aftaler om arbejdsopgaver.

Ad 8 Kontaktperson ved Horsens Kommune
Kontaktpersoner fremgår af dokument med kontaktpersoner, der ligger på
dropbox i mappe Dataer på kontaktpersoner.
Ad 9 Reception for Lokalrådet/Bysekretariatet:

Reception holdes i Nyboligs lokaler på en onsdag i september kl. 16.00-19.00– Brian aftaler
med Nybolig, om det er ok.
Dato afgøres af, hvornår borgmesteren kan – Preben aftaler dette med borgmesteren og sender
meddelelse rundt til lokalrådet.
Artikel om receptionen: Mogens skriver artikel til Brædstrup Avis om receptionen, så det
kommer i avisen ugen før receptionen. Lægges desuden på Facebook.

Beværtning: Mogens fik tilladelse til at bestille receptionsbeværtning – pindemadder, øl, vand
og vin hos Pejsegården til 30 personer – faktura sendes til Søren.

Ad 10: Kalenderkoordinering i Brædstrup

Der skal evt. indkaldes til formandsmøde for foreninger og institutioner for at drøfte konkret
kalenderkoordinering samt drøfte generel koordinering omkring arrangementer i Brædstrup
- tages op på Lokalrådsmødet d. 13. September.

Ad 11. Lavthængende frugter
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FU har udarbejdet et skema Projektoverblik med en række potentielle
arbejdsopgaver for Lokalrådet. Skemaet ligger i dropbox i mappen Opgaver for
lokalrådet. Det ligger i Pdf-format.
Ole vil lægge excell-ark ind med opgaver, som erstatning af Pdf-formatet.

På mødet d. 10. August blev drøftet problematikker omkring Banegårdspladsen,
afskærmning ved rundkørsel og ønske om ekstra fodgængerfelt på Bredgade,
mødested for unge (SSP kan kontaktes – kan inddrages i områdefornyelsen).
Ad 12 To do listen for Lokalrådet

Preben konstaterede, at alt er tjekket op og kører, som det skal.

Ad 13 Evt.
Intet

Ad 14 Bordet rundt

Tilfredshed med forløbet, især at der gives plads til at der kan snakkes lidt rundt om emnerne, så
der bliver mulighed for at udveksle ideer.
Mødet sluttede kl. 22.11.
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