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Referat af bestyrelsesmøde i Brædstrup Lokalråd d. 16. Januar 
2018. 
 
Deltagelse: Hele bestyrelsen 
 
Næste møde: 20. Februar 2018 kl. 19.00 på biblioteket 
 
1. Referat godkendt 
 
1. Siden sidst - Kort orientering 
 
Starkgrunden:  
Preben har talt med Michael Mortensen om mulighed for at han kunne etablere et 
byggemarked. Preben har talt med Charlotte om antal håndværkere. Han talt med Nybolig, 
som dog ikke kunne bringe ny viden. 
 
Bypedeller:  
Preben havde indkaldt via rubrikken i Brædstrup Avis. Der blev afholdt møde d. 11. Januar 
med 3-4 deltagere. Niels Juelsgård vil gerne stå for vedligeholdelse af Bredgade 13. 
Der satses på ”Hold din by ren” – en gang i foråret. Mødes i starten med rundstykker og kaffe. 
 
Det er vigtigt at udpege konkrete arbejdsområder. 
Formanden for Handel og Erhverv vil tage initiativ til at foreningen varetager renholdelse af  
Bredgade. 
 
Bredgade 13: 
Olav har skitseret det videre arbejde – en dag med græsareal og en dag med 
blomsterplantning. Legeplads vil blive sponsoreret af Nordleg. Olav vil skitsere i forhold til at 
det kan blive et aktivt område. Der kan arbejdes med stadepladser, så der bliver 
torvemulighed. 
 
Pylon: ved indkørsel til Brædstrup flere steder. Ansvarlig: Erik Olesen Din Tøjmand (Olav 
kontakter ham)  
 
 
Kontaktpersoner i Horsens Kommune: 
 
 
Kontaktperson for lokalrådet i Kommunen: Olav har talt med Peter Sørensen, som har sagt 
at Lokalrådet skal holde fast i teknisk chef Jens Heslop med henblik på at få udpeget en 
kontaktperson. 
 
Preben har talt med Horsens Kommune om kontaktperson for lokalrådet. Preben afventer 
svar fra Vinnie Madsen Horsens Kommune. 
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Hastighedsdæmpning og fortov: Tønningvej – Brian kan aflevere forslag til Lokalrådet. 
 
3. Ændring i bestyrelse 
 
Kætil vil fremover være Skolebestyrelsens repræsentant i lokalrådet. 
Mikkel er er indtråds i bestyrelsen. 
Marianne er 1. Suppleant. 
Søren er indtrådt i forretningsudvalget i stedet for Ole. 
Forretningsudvalget foreslog at Søren blev næstformand i stedet for Ole – forslaget blev 
vedtaget. 
Der er sendt en henvendelse til de 4 foreninger om at udpege et medlem til bestyrelsen.  
 
4. Lokalrådets fremtidige økonomiske råderum 
 
Ole vil arbejde for at kommunen bevilliger penge til Lokalrådet. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne kan til mødet d. 18. Januar komme med forslag til prioritering af 
indsatsområder jf. ansøgningen. 
 
Mogens laver et overslag på timeforbrug på resten af projektet. 
 
Bysekretariatet bemandes i februar af forretningsudvalget.  
 
Beslutning: fra 1 marts er bysekretariatet kun bemandet en dag om måneden. 
Forretningsudvalget beslutter, hvordan det skal foregå og det meldes ud i Rubrikken i 
Brædstrup Avis. 
 
5. Status på hjemmeside 
 
Der fortsættes med brug af menupunkt for Lokalrådet på Borgerforeningens hjemmeside. 
Selvstændig hjemmeside for Lokalrådet udskydes på ubestemt tid, fordi der hidtil ikke er 
fundet ressourcer til det. 
 
Marianne og Pernille fortsat ansvarlig for facebookgruppen: Brædstrup i Udvikling – skal på 
kursus. 
 
Mikkel vil undersøge priser på Apps til Lokalrådet. 
 
Marianne spørger Helle om, hvordan navnet på facebook kan ændres til: 
Brædstrup i udvikling – Lokalrådet. 
 
Fotokonkurrence: Ansvarlig Marianne , i foråret , coverbillede på facebook. Præmie til 
årstidernes billede. 
 
6. Kalenderkoordinering 
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Brian har sendt invitation til kalenderkoordinering for 11 foreninger om møde d. 30. Januar. 
 
Skal også lægges ud i rubrikken i Brædstrup Avis – Brian sender invitation til Mogens, som 
lægger det ind i rubrikken i Brædstrup Avis, så alle har haft mulighed for at se det. 
 
Kætil: vi snakkede med Henrik Korch, som henviste til eksisterende fritidskalender i Horsens 
Kommune. – www.fritdsportalen.dk  og kulturnaut.dk – kunne lægges på borgerforeningens 
hjemmeside. 
 
Der tages stilling til dette efter mødet d. 30. Januar. 
 
7. Lokalrådets møder i 2018 – Liste over datoer i 2018 udsendt af Preben blev 
godkendt. 
 
8. Status på Ungeforhold 
Mikkel (lokalrådet) og Peter leder af  Ungdomsklubben og lærer på skolen - arbejder på at 
lave en event. Det skal evt. koordineres med Livlig Lørdag. 
Der kan holdes et familiearrangementer for forskellige aldersgrupper. 
Afventer Sund Bys undersøgelse af unges ønsker i Brædstrup. 
Der kommer mere fra gruppen efter møde d. 8. Marts 2018. 
 
Bordet rundt 
Olav rykker for svar fra kommune om, hvad der skal ske, nu hvor Boligministeriet har afslået 
støtte til bygningsbyfornyelse. 
 
 
What to do-listen – se nedenfor – blev ikke gennemgået – der 
er indarbejdet beslutninger fra mødet 16. Januar – listen vil 
blive gennemgået og revideret på mødet 20. Februar.

http://www.fritdsportalen.dk/
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What to do-liste for bestyrelsen i forhold til referater fra 
bestyrelsesmøder: 
Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 

18.01.2018 

19/10-17 Lokalrådet skal 
gøres mere synlig i 
gadebilledet 

  Tages op i 2018 

Plancher om 
områdefornyelsen 
sættes op i butik. 

Opdateres efter 
generalforsamling
en 17. april 

 

19/10-17 Lokalrådets navn på 
Pylon uden for 
Biblioteket 

Preben Ultimo februar Preben har 
snakket med 
pedellen, som vil 
sætte det op  - 
Preben rykker. 

19/10-17 Formandsmøde - 
kalenderkoordinerin
g 

Brian og 
Kætil 

Inviteret 11 
foreninger til 
møde 30. januar 
2018 

Kætil følger op på 
det. 

19/10-17 Lavthængende 
frugter – ny skitse  
til udvidelse af 
byhaven 

Olav Gennemføres 
maj 2018 

Olav udarbejder 
udkast til skitse. 

19/10-17 Bypedeller 
Der vil blive arbejdet 
på at lave en ”hold 
din by ren-
kampagne i foråret. 

Preben Maj 2018 Der har været 
afholdt møde 

15.11 Skiltning ved 
Motorvej til 
Brædstrup – 
henvendelse til  
Horsens kommune 

Olav  Olav følger op på  
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Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 
18.01.2018 

18.01.18 Logo  tegnes op til 
anvendelse ved al 
udsendelse fra 
lokalrådet incl. 
bykoordinator 

Søren 8. februar  

15.11 
Bedre kendskab 
til facebook og 
www.brædstrup.
dk 

Der skal indsættes 
links på facebook til 
hjemmesiden og 
omvendt 

Bykoordi-
nator 

8. februar Afventer kontakt 
med Mariannne O. 
og Marianne 
Nørgaard 

15.11 
Pjece om 
Brædstrup 

Der kunne evt. 
arbejdes sammen 
med 
ejendomsmæglerne 

Pernille  Tages op senere  

Ordinær 
generalforsam-
ling for 
Lokalrådet 

17. april kl. 19.00 på 
skolen – skal 
afklares 

   

15.11 Møde om 
Unges forhold 

Efter opfordring fra 
Sund By Horsens 
holdes et møde om 
unges forhold med 
en række lokale 
interessenter og 
kommunen.  

Bykoordin
ator 

Møde 8. marts  

16.01.18 Hjemmeside bliver 
fremover den hidtil 
anvendte løsning på 
Borgerforeningens 
hjemmeside. 

Bykoordin
ator 

  

16.01.18 
Fotokonkurrence 

Borgerne skal 
opfordres til at 
indsende billeder fra 
forskellige årstider i 
Brædstrup. Der 
udskrives en 

Marianne 
og Kætil 

????  
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Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 
18.01.2018 

konkurrence 

16.01.18 

Ændring af 
facebook-titel 

Helle skal anmodes 
om at ændre navnet 
på facebooksiden til 
Brædstrup i 
udvikling - 
Lokalrådet 

Marianne 8. februar  

16.01.18 
Apps  

Apps til lokalrådet – 
muligheder og 
økonomi undersøges 

Mikkel 20. februar  

16.01.18 

Bygningsfornyel-
se 

Olav vil rykke 
kommunen for 
stillingtagen til evt. 
midler til 
bygningsfornyelse 

Olav 20. februar  

 
 
 
 
 
 


