
Referat fra bestyrelsesmødet i Lokalrådet den 6. december 2018. 

Deltagere: Pernille, Kætil, Heidi, Marianne, Olav, Preben og Rasmus 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

2. Nyt fra FU .Herunder boligfornyelse. 
 

3. Ungeforhold og ungdomsplads. Kætil og Heidi. 
 

4. Lokalrådets hjemmeside. Tina kommer ca. kl. 20,15 
 

5. Bordet rundt.  
 

6. Evt. 

Referat: 

 

1. Godkendt 
2. FU deltog i møde med kommunen vedr. puljen til forskønnelse af ejendommene i Bredgade 

området. 
 
FU har ligeledes haft møde med en virksomhed der laver videoer af byer i Danmark. Det blev 
foreslået at lokalrådet får lavet en video over Brædstrup og  vi står for det økonomiske. Dette blev 
vedtaget. 
 
Preben deltager desuden i møde med Erling og kommunen omkring hans skulptur for at se hvordan 
hans ide til en skulptur kan passes ind i de tanker og planer der er for Brædstrup 
 
FU orientere om at der den 30. april er generalforsamling, FU vil gerne at vi planlægger med en 
indlægsholder – dette arbejdes der videre med 
 
FU foreslår at lokalrådet søger puljen til de borger initierede projekter om midler til 2 årlige 
arbejdsdage i Byhaven, Olav laver en ansøgning hertil 
 
FU har aftalt møde med lokalpolitikkere den 8. jan, mødes bliver kl. 19 på biblioteket 
 
3. 
Kætil og Heidi deltog i arrangementet om tilblivelsen af ungepladsen, der deltog 18 unge som 
arbejdede med deres ideer i arbejdsgrupper og til sidst fremlagde dem for hinanden. Ideerne skal 
bruges til at udvikle og etablere ungepladsen. Det ser ud til at alle projekterne kan gennemføres 
Derudover er der et projekt i gang med at etablere en ungecafe, der kommer en artikel i avisen 
 



4. 
Tina viste den nye hjemmeside til lokalrådet og medlemmerne til lokalrådet kom med de sidste 
input til siden. 
 
Der er enighed om at hjemmesiden efter lidt smårettelser skal i luften den 22. dec. 
Alle medlemmer skal sende et lille skriv om dem selv samt billede til Tina som lægger det op. 
 
 
Mødedatoer for 2019: 
 
8./1., 5./2., 5./3., 9./4., 30./4., 14./5, 4./6., 20./8., 10./9., 8./10., 12./11., 10./12. 
 


