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Referat fra bestyrelsesmøde for Brædstrup Lokalråd d. 13.
September
Tilstede: Brian, Søren, Preben Pernille, Olav, Marianne, Kætil, Ole, Mogens.

Referat

Siden sidst ( opfølgning på busbetjening, plejehjemsplaner)
• Lokalrådet er opmærksom på den kollektive busbetjening.
• Intet nyt om friplejehjemsplaner

Aftale om lån af lokale til lokalrådet/adgang, nøgler mv. – kopiering
Lokalrådet har fået tilladelse til at bruge undervisningslokale Der kan opsættes de to
fremstillede fotostater over Brædstrup på væggen på langs i rummet.
Vi har, som alle andre borgere, altid adgang til biblioteket med sygesikringsbevis og den
firecifrede kode man har opgivet til biblioteket. Herudover har Preben og Mogens nøgle til
undervisningslokale, som Lokalrådet kan bruge til møder. Vi skal være ude inden kl. 22,
hvorefter alarmen er slået til i hele bygningen.
Der er et lille rundt mødebord udenfor lokale, hvor vi/bysekretariatet også kan sidde, for
derved at blive lidt mere synlig for folk der kommer forbi.
Forretningsudvalget og hele lokalrådet vil holde sine møde i Lokalrådets lokaler.

Der er indhentet tilbud på en rool-up om Lokalrådet og Bysekretariatet til brug på biblioteket
og til at sætte ned i Brugsen eller andre steder for at synliggøre Lokalrådet.
Forretningsudvalget tager stilling til det på et FU-møde.

Fremover skal bruges Logo Print i Brædstrup frem for firmaer i Horsens til at fremstille
grafisk materiale.

Fotoes til brug ved fremstilling af materialer og hjemmeside – Billedwerk v/ Allan har
givet tilsagn om at ville tage billeder uden betaling til ”lokal brug”, når han får tid ind
imellem.
Der skal arbejdes på at lave et fotogalleri for Brædstrup 2017, så det om 5 år siden kan ses,
hvordan byen formodentlig har ændret sig. Mogens vil snakke med Allan, om han kan lave
det – det kunne gøres, når byfornyelsesprogrammet er færdigt og det vides, hvor der kommer
forandringer.

16. september Byværksted: Marianne tager billeder til Facebook.

Portrætfotoes til hjemmesiden: Marianne og Mikkel opsøger Allan for at få taget
portrætbilleder af sig selv.
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Orientering om møde om hjemmeside d. 7. September (mellem borgerforeningen og
Lokalrådet) og 11. September (for interesserede).
Det blev besluttet, at der så hurtigt som muligt skal lægges to ekstra hovedmenupunkter ind
på Borgerforeningens hjemmeside, henholdsvis Lokalrådet og Områdefornyelse.
Undermenupunkter har FU tidligere accepteret. Marianne Overvad får en teknikker til at
ordne det. Herefter arbejder Mogens sammen med Marianne med at få lagt materiale ind på
siden.
Parallelt i efteråret 2017 skal der arbejdes på at få etableret Lokalrådets egen hjemmeside.
Jimmy Frisk har været i kontakt med Min Landsby App og der er fremsendt et tilbud fra det
firma, der står for det. Tilbuddet ligger i Dropbox under menupunktet Hjemmeside.

Web-domæne www.braedstrup.dk - vil blive overdraget fra Horsens Kommune til
Lokalrådet, når vi beder om det.
Mogens vil arbejde med at få overdraget domænet www.braedstrup.dk til Lokalrådet fra
Horsens Kommune og få det lavet således, at der, når man søger www.braedstrup.dk, bliver
man omstillet til borgerforeningens hjemmeside www.Braedstrup.info. Herved sikres størst
mulig synlighed p.t.

Brædstrups logo?
Intet nyt om tilladelse til at Lokalrådet kan bruge det gamle Brædstrup kommunes logo –
Preben rykker for det.
Sponsorater – mangler der indbetalinger fra tilsagnsgivere
Der mangler 5 sponsorer af de der givet tilsagn, udgør kun 5 x 5000 kr + moms.
Der skal arbejdes videre i foråret 2018 på at skaffe flere sponsorer.

Bysekretariat – åbningstid og telefontid: torsdag kl. 15.00-18.00:
Mogens har udarbejdet et A3 opslag om lokalrådet og bysekretariatet, som sættes op på
centrale steder i byen. Bestyrelsesmedlemmer påtog sig at sættes op. (Søren: ABC,
Brugsen,begge haller, Marianne: Aktivitetscenteret, Tinghuset og Pizzamanden, Brian: Rema
1000.
Henrik fra Brædstrup Avis har sagt, at han gerne vil skrive en artikel, der kan synliggøre
Bysekretariatet.

Opsætning af skilte for lokalrådet på pylon
Lokalrådet på pylon: Vi afventer tilbagemelding fra kommunen – Preben er kontaktperson på
det.
Formandsmøde (foreninger, institutioner mv.)– kalenderkoordinering for 2017-18
Kætil og Brian indkalder til et møde i løbet af efteråret 2017.

Tilstedeværelse på Byværkstedet – et bord med lokalrådet i hallen
Bestyrelsen mener ikke det hører sammen med Byværkstedet, så det undlades.
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Landsbyklynge for Brædstrup og omegn – ansøgningsfrist 15. Oktober.
Bestyrelsen ønskede ikke at arbejde med at etablere et nærmere klyngesamarbejde med
omegnsbyerne pt.
Lavthængende frugter – suppleres med forslag fra Receptionen
Mogens udarbejder skemaer med forslagene fra receptionen opdelt i temaer

Bordet rundt
Facebook – Brædstrup i Udvikling: Marianne og Pernille udarbejder forslag til
forretningsorden for brug af facebookgruppen – sendes til bestyrelsen senest en uge før
næste bestyrelsesmøde, som er fastsat til 19. Oktober.
Opfordring: del-del-del meddelelser lagt ind på facebookgruppen.

