Referat generalforsamling i Brædstrup Lokalråd 30. april 2019.
Preben Norup, formand, for Lokalrådet bød velkommen.
Marianne Sørensen blev valgt som ordstyrer.
Marianne Nørmark blev valgt som referent.
Preben Norup afgav beretning:
Tirsdag den 6. juni 2017 blev Brædstrup Lokalråd en realitet. Lokalrådet blev
etableret ud fra de ønsker og forudsætninger der var på daværende tidspunkt og
som vi har ageret efter lige siden.
Det er nu gået godt halvandet år og mange ting er ændret og mange vilkår ser noget
anderledes ud nu – jeg vil, i min beretning forsøge at informere om hvad der er sket
siden sidste generalforsamling og hvilke udfordringer vi føler, at vi har haft.
Der har været, og er forhåbentlig stadig store forventninger til de resultater som
lokalrådet kan skabe. Disse forventninger er jo med til at vi yder det optimale for at
Brædstrup udvikler sig som vi alle ønsker at den skal som kommunens center by.
Og Brædstrup udvikler sig i disse år, det er vist synligt for enhver, og det gør byen
bla. fordi der er så mange der vil at byen skal vokse til glæde for alle – butikker,
institutioner og virksomheder.
Og hvor er det så at Lokalrådet kan være med til at gøre en forskel?
Hvis vi, igen lige spoler tilbage til start, så blev Lokalrådet etableret med det formål
at være bindeled mellem alle foreninger og borgere i Brædstrup og Horsens
kommune. Det har så, til tider været en udfordring bla. fordi vi allerede nu har haft 5
forskellige kontaktpersoner.
Det var det ene primære formål – det andet var, og er at skabe en kalender der
kunne samle og koordinere alle arrangementer i byen.
Har vi så nået det vi blev sat i verden for at skabe? Ja, det mener jeg men jeg vil
samtidig gerne sige at den første tid har været udfordrende på mange punkter - vi
skulle finde ud af hvilke kompetencer vi havde i bestyrelsen og hvad vi blev nødt til
1

at købe os til. Økonomisk var vi udfordret i starten og bla. derfor blev vi nødt til at
stoppe samarbejdet med by koordinator Mogens Knudsen der fungerede som
Lokalrådets sekretær. Efterfølgende har vi søgt Horsens kommune om et økonomisk
tilskud og det blev bevilget så vi, med virkning fra i år har fået kr. 100.000, - det vil
jeg gerne takke for. Nu har vi mulighed for at sætte nogle skibe i søen til gavn for
Brædstrup og dermed for Horsens kommune.
I forbindelse med opstart af Lokalrådet ansøgte man om støtte til forsøgsprojekter
fra Erhvervsstyrelsens Landdistrikstpulje og fik bevilget kr. 230.000, - der bla. skulle
bruges til en hjemmeside, etablering af kontor, en film om Brædstrup,
mødeudgifter samt by sekretariats funktionen. Da vi valgte at ophøre samarbejdet
med Mogens Knudsen forsvandt denne funktion og dermed budgetgrundlaget.
Vi har derfor, i samarbejde med Per Lüchtemeier indsendt en anmodning om
godkendelse af ændringen samt et revideret budget der afspejler den virkelighed vi
befinder os i nu. Vi afventer et svar fra Erhvervsstyrelsen.
Og så lidt om nogle af de synlige resultater vi har skabt i perioden. Vi ville rigtig
gerne have været mere synlige en tilfældet har været, men specielt omkring
områdefornyelsen, der jo fylder rigtig meget, har der ikke rigtig været noget konkret
at berette om.
Hjemmeside
Vi har fået en rigtig flot hjemmeside – www.Brædstrup.dk, hvor alle relevante
oplysninger er tilgængelige for dem, der har behov for at vide mere om Lokalrådet
og om Brædstrup. Vi har haft, og har, et rigtig godt samarbejde med Tina Kortbæk
omkring etableringen af hjemmesiden og om den fortsatte vedligeholdelse. Jeg
håber, at I alle besøger hjemmesiden og holder jer orienteret.
I forbindelse med hjemmesiden er der nu færdiggjort en kalender som vi gerne vil
vise jer lidt senere. Kalenderen skal være stedet hvor alle relevante arrangementer i
Brædstrup findes så man hurtigt kan få et overblik over hvilke arrangementer der
allerede er i kalenderen og hvor man med fordel kan placere et nyt arrangement
uden at det konflikter med dem der allerede er planlagt.
Lokalrådet har naturligvis også oprettet sin egen Facebookside – Brædstrup i
udvikling - hvor man kan holde sig orienteret om meget af det Lokalrådet
beskæftiger sig med året igennem.
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I de sidste par måneder er der brugt en del energi og mødeaktivitet på at få
produceret en film om Brædstrup. Dette bla. fordi det var en af de opgaver der,
allerede inden Lokalrådets start, blev søgt midler til fra landdistriktspuljen.
Drejebogen er nu ved at være på plads og optagelserne er fastsat til den 15. maj
hvor kameraer, droner og filmfolk vil præge bybilledet det meste af dagen. Det
overordnede formål med filmen er at tiltrække flere tilflyttere til Bræstrup.
Året igennem har vi afholdt et bestyrelsesmøde hver måned i mødelokalet på
biblioteket. Derudover har forretningsudvalget bestående af Olav, Søren og jeg
mødtes hver 14. dag, normalt om torsdagen hvor vi så samtidig kunne bemande
kontoret og få en snak med de borgere der havde noget på hjerte.
Med hensyn til Lokalrådets kontortid, så var den jo i starten fastsat til hver torsdag,
hvor vores daværende sekretær, Mogens Knudsen passede kontoret. Senere blev
det til hver anden torsdag for derefter at være den første torsdag i hver måned.
Kontortiden var et ønske da lokalrådet blev etableret, men det har vist sig at
behovet ikke er der, så derfor er vores konklusion at henvendelser fra borgene kan
klares pr. telefon eller mail og at vi derfor stopper med at holde kontoret bemandet.
På den måde kan vi hurtigt hjælpe borgerne videre, man undgår at skulle vente op
til en måned inden man kan besøge kontoret. Ring eller send en mail og får svar
hurtigt derefter – det mener vi er mere effektivt og godt service.
Et af de emner Lokalrådet har været involveret i, har været problematikken vedr.
fremtidig busdrift til og fra Brædstrup. Vi har haft møder med nogle af de lokale
politikere og bla. Ulla Pedersen og bistået hende ved aflevering af underskrifter til
borgmesteren.
Områdefornyelse
Et par timer inden hvert bestyrelsesmøde har vi normalt besøg af de personer vi
samarbejder med i kommunen om områdefornyelsen. Lad mig sige det med det
samme, de indledende øvelser tager tid. Jeg tror, og håber dog på at der nu, inden
længe vil begynde at vise sig nogle synlige resultater.
Samarbejdet mellem Horsens kommune og arkitekten bag hele områdefornyelsen –
Per Lüchtemeier, ophørte desværre tidligere på året, hvilket gjorde at vi følte at hele
processen blev yderligere forhalet.
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Byens indgange var tænkt som det første der skulle skabes, ideer og skitser var på
plads, men så blev vi kontaktet af byens lokale kunstner, Erling Kristensen, der
havde et spændende forslag til en skulptur i rundkørslen ved omfartsvejen.
Desværre findes der, i Horsens kommune, endnu ingen regler for hvad der må
placeres på kommunens arealer så derfor blev vi nødt til at takke nej til Erling
Kristensens generøse tilbud. Efter planen skulle indsatsområdet – byens indgange have været færdigt i 2018.
I begyndelsen af dette år blev Lokalrådet bedt om at lave en prioriteringsliste over
de 10 indsatsområder, ud fra et ønske om at man hellere vil lave 8 gode projekter
end 10 halvgode. Det resulterede i at torvet ved Søndergården og firkløverstierne nu
ikke længere er en del af Områdefornyelsen.
Vi har nu, i nogle måneder arbejdet med projekteringen af Banestien og Banetorvet
– i aftes var der arrangeret borgermøde i Brædstrup Hallen med det formål at få
borgernes ideer med i detailplanlægningen. Der kom mange gode ideer på bordet
som der nu skal arbejdes videre med.
Nogle vil måske hævde at borgerne i Brædstrup jo tidligere har haft mulighed for at
bidrage med gode ideer, men dengang handlede det om at finde de indsatsområder
der havde størst interesse.
Første spadestik i forbindelse med Banetorvet og Banestien tages primo 2020
Ligeledes arbejdes der nu med etableringen af en Ungdomsplads, der placeres hvor
den tidligere fritidsklub lå. Her er en realistisk tidsplan for opstart sidst på 2019 først på 2020.
Vi har længe manglet ordnede forhold til byens unge mennesker, men nu tager
unges forhold i byens fysiske rum form og giver synlige resultater.
Frivilligcafeen der er skabt i et godt samarbejde med Sund By Horsens har fået til
huse på biblioteket og bliver et samlingspunkt for mange af byens unge mennesker.
Heidi og Kætil har været energiske tovholdere på denne opgave.
Områdefornyelsen er noget af det mest spændende der er sket i Brædstrup i mange
år – jeg er sikker på at resultatet bliver rigtig godt og vil bidrage til mange andre
investeringer i byen.
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Bygningsfornyelse
Ud over at vi har brugt rigtig mange spændende timer på Områdefornyelsen, har
Lokalrådet også deltaget i møder – både indledende møder og møder sammen med
inviterede borgere med det formål at udbrede kendskabet til Bygningsfornyelse og
hvilke kriterier der er for at søge økonomisk støtte til primært udvendig renovering
af bygninger i bymidten. Her er der afsat 5 mio.
Infostander
For et års tid siden blev Lokalrådet kontaktet af kommunikationschef Lars Bjørn
Petersen fra Horsens kommune, der gerne ville have hjælp til at finde en velegnet
placering til en infostander i Brædstrup. Da der er rigtig mange hensyn at tage til
sådan en placering, er det først lykkedes nu. Kommunen har 5 infostandere på lager
der ønskes placeret rundt omkring i kommunen– opsætningen vil ikke finde sted før
alle 5 placeringer er godkendt og der mangler endnu aftaler med flere lodsejere. I
Brædstrup vil infostanderen komme til at stå på Vestervangen med front mod
omfartsvejen. De informationer der vises på denne vil være de samme som vises på
de øvrige infostandere i kommunen og styres af en ansat i pr- afdelingen i Horsens
kommune.
Håndværkere
For at udbrede kendskabet til Lokalrådet og for at vi kan komme tættere på byens
håndværkere og entreprenører, har vi inviteret flere af disse til uhøjtidelige møder
på biblioteket.
Derudover er det også lykkedes at samle vore tre lokale byrådspolitikere til en god
snak om hvordan vi får mest glæde af hinanden. Det er aftalt at disse møder med
fordel kan gentages en eller to gange om året.
Lokalrådet har også en fast plads i §17 stk. 4 udvalget, hvor jeg har deltaget når der
er emner der vedrører Brædstrup.
Det er jo ikke nogen overdrivelse at der er mange bolde i luften i disse år i
Brædstrup og det giver flere udfordringer – kan vi gribe alle boldene så vi ikke taber
gode ideer på gulvet, kan vi undgå at gode initiativer konflikter med hinanden?
Lokalrådet har en god dialog med Styregruppen for Aktivitetsparken, der arbejder
med rigtig spændende ideer i Folkeparken, vi arbejder tæt sammen med kommunen
for at sikre at områdefornyelse og bygningsfornyelsen bliver en succes for alle i byen
– nu er der så dukket et nyt projekt op ved Ring sø, hvor kommunen, sammen med
Samn forsyning vil etablere et forløb bestående af vandløb og bassiner der skal
håndtere overfladevand og drænvand. Tanken er at dette tekniske anlæg skal
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fremstå og fungere som et sanse- og oplevelsesområde for børn og voksne. Olav er
Lokalrådets repræsentant i dette projekt.
Jeg kan kun gentage, at det er rigtig dejligt at der er så stor aktivitet i Brædstrup,
opgaven bliver så at få det hele til at spille sammen. Renovering af det gamle
posthus er spændende at følge og vil komme til at præge hele området på en positiv
måde, der vil blive bygget rigtig meget i den kommende tid i Brædstrup –
udfordringen bliver at få udbud og efterspørgsel til at harmonere.
Nu kommer der nye friske kræfter ind i Lokalrådet – det ser jeg som en positiv
udvikling. Grundlaget for en god fremtid for Lokalrådet er skabt, områdefornyelsen
begynder snart at kunne ses – det bliver bla. her at den nye bestyrelse kommer til at
bruge en del energi.
Jeg vil gerne sige tak for den tid jeg har fået lov til at være med til at påvirke
udviklingen i vores dejlige by, tak til alle der støtter op om Lokalrådet, tak til
Brædstrup avis for jeres interesse for Lokalrådet og for alle de artikler i har skrevet
om os. Tak for et rigtig godt samarbejde med alle i bestyrelsen, en særlig tak til Olav
og Søren for det tætte samarbejde, vi har haft i forretningsudvalget.
Jeg ønsker alt godt for vores dejlige by – Tak.
Regnskab:
Søren Munk, kasserer i Lokalrådet, fremlagde årsregnskab 2018 og budget for 2019.
Brædstrup Lokalråd har et resultat før skat på 86.460 kr. og aktiver for 199.982 kr.
Budget for 2019 lyder på 100.000 kr. fordelt:
Lokalrådsmøder: 12.000 kr.
Hjemmeside/kalender: 15.000 kr.
Generalforsamling og dialogforummøder: 15.000 kr.
Diverse aktiviteter: 35.000 kr.
Telt/Markedsføring: 15.000 kr.
Inspiration/gaver m.m.: 8000 kr.
Vedtægter:
Bestyrelsen havde få tilpasninger af vedtægterne. Tilpasningerne handlede primært
om fjernelse af ordet: by-sekretariatet fra vedtægterne, da lokalrådet ikke længere
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driver et sådant sekretariat. Ordet by-koordinator blev også fjernet, da Lokalrådet
ikke længere råder over en by-koordinator, da samarbejdet med Mogens Knudsen
er ophørt.
De fremmødte stemte for denne tilpasning.
Bestyrelsen ønskede at slette linjen i stk. 5, hvor der står: På Brædstrups
hjemmeside bør der være links til nabobyernes hjemmeside.
Men de fremmødte til generalforsamlingen ønskede at bibeholde sætningen for at
åbne op for muligheden om links til nabobyernes hjemmesider i fremtiden.
De nye endelige vedtægter kan læses HER.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Pernille Stobberup og Preben Norup ønskede ikke genvalg.
Marianne Nørmark var ikke på valg.
Følgende blev valgt på generalforsamlingen:
Kætil Råkjær
Niels Dybdal
Heidi Daugaards
Foreningerne udpeger selv repræsentanter til Lokalrådet.
Olav Holst Hansen, Brædstrup Borgerforening, blev udskiftet med Jens Skifter.
Rasmus Friis Kronborg, Brædstrup Handel og Erhverv, blev udskiftet med Linda
Mikkelsen.
Kætil Rokjær, Brædstrup Skole, blev udskiftet med Mette Toft Oxbøll.
I dag repræsenterer følgende de fødte foreninger i Lokalrådet:
Brædstrup IF – Søren Munk.
Brædstrup Skole – Mette Toft Oxbøll.
Brædstrup Borgerforening/Turistforening: Jens Skifter.
Brædstrup Handel & Erhverv: Linda Mikkelsen.
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Udover foreningernes repræsentanter består Lokalrådet nu af:
Kætil Råkjær.
Niels Dybdal
Marianne Nørmark
Heidi Daugaard 1. suppleant.
Bestyrelsen mangler fortsat en 2. suppleant, da ingen på mødet meldte sig til denne
post.
Revisoren er ikke på valg i år.
Eventuelt:
Tina Kortbæk gennemgik Lokalrådets nye hjemmeside: brædstrup.dk, hvor
Lokalrådet netop har færdiggjort en kalender over alle byens foreningernes
aktiviteter og arrangementer.
Efter generalforsamlingens afslutning fortalte Brædstrups nye lokalbetjent, Tommy
Petersen, om sit arbejde i byen.

Marianne Nørmark
Referent
Brædstrup Lokalråd
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