
Referat af møde i Brædstrup Lokalråd 22. maj 2019. 
 
 
Konstitueringsmøde. 
 
Mødet startede med en runde, hvor alle medlemmer præsenterede sig og fik mulighed for at 
fortælle, hvad de hidtil har arbejdet med i rådet, og hvilken baggrund de har. 
 
Heidi fortalte om arbejdet med Ung Café, som åbner 18. juni i det gamle rådhus. Hun har et ønske 
om en visionsdag en lørdag, hvor alle byens foreninger og klubber kan mødes, og hvor webmaster 
Tina Kortbæk, direkte kan lægge kontaktoplysninger ind på lokalrådets hjemmeside. 
Heidi skal holde foredrag på Klippen i januar om sit arbejde med de unge i byen. 
 
Linda har en stor kontaktflade til Horsens Kommune, da hun er ansat på Musikstedet. Hun har stor 
erfaring med bl.a. fonde. 
 
Kætil ønsker fortsat at arbejde med de unge i byen om Ung Café. Han forslår et klyngesamarbejde 
med de øvrige lokalråde i området omkring Brædstrup. Han ligger vægt på at sikre vores børns 
fremtid i byen og udvikling på dette område. 
Kætil ønsker et visionsmøde internt i lokalrådet, inden rådet mødes med borgerne. Visionsmødet 
skal bruges til at undersøge: Hvad er vores mål? Hvad er vores vision? 
Kætil har et ønske om, at Lokalrådet finder et emne eller en person, som kan tiltrække flere 
borgere til rådets generalforsamling.  
 
Jens ønsker sig, at rådet bliver bevidst om vision og mål. Han forslog, at vi kontakter en facilitator, 
der kan hjælpe processen i gang. Jens ønsker større kendskab og synlighed til Lokalrådet. Han 
ønsker en mere strømlinet kommunikation omkring byen. Gerne et samarbejde mellem den 
elektroniske på hjemmesiden og den fysiske kalender, som en borger arbejder på. 
 
Niels har et ønske om at få samlet alle organisationer mod fælles mål og få fælles fokus. Niels har 
primært fokus på områdefornyelsen, det er det område, som har vakt hans interesse for 
Lokalrådet. Han forslog at vi fremadrettet laver et tiltag om: Brædstrups Ansigter, med 
præsentation af byens borgere på vores hjemmeside.  
 
Marianne ønsker at fortsætte arbejdet med Facebook, hjemmesiden og det øvrige PR-arbejde. 
 
Søren er interesseret i at markedsføre byen og få den positive udvikling til at fortsætte. Han 
modtager genvalg som kasserer.  
 
Mette er tidligere programmør og stiller sine kundskaber til rådighed for Lokalrådet. Hun mener, 
det er vigtigt at få lavet en strategi for både Facebook og hjemmeside. Mette vil gerne være 
referent for Lokalrådet.  
 
 
 



Bestyrelsen  
 
Lokalrådet har konstitueret sig.  
 
Forretningsudvalg:  
 
Søren Munk valgt til formand, udpeget af Brædstrup IF. 
Jens Skifter valgt til næstformand, udpeget af Brædstrup Borgerforening. 
Niels Dybdahl medlem af forretningsudvalget, folkevalgt. 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Kætil Rokjær, folkevalgt. 
Marianne Nørmark, folkevalgt. 
Mette Toft Oxbøll, udpeget af Brædstrup Skole. 
Linda Mikkelsen, udpeget af Brædstrup Handel & Erhverv. 
Heidi Daugaard, 1. suppleant. 
Malene B. Hansen, 2. suppleant. 
 
Søren Munk fortsætter som kasserer. 
Mette Toft Oxbøll er sekretær.  
 
Fordeling af opgaver: 
 
De enkelte medlemmer blev spurgt, hvilke opgaver de fremadrettet ønsker at arbejde med. 
 
Jens ønsker at arbejde med udvikling og styrkelse af hjemmesiden. 
 
Marianne ønsker at arbejde med udvikling af hjemmesiden og Facebook. 
 
Heidi er tovholder på filmen om byen. Hun ønsker at fortsætte arbejdet med frivillige caféen Ung 
Café.  
 
Kætil ønsker at fortsætte arbejdet med Ung Café. 
 
Jens vil gerne påtage sig at være kontakt mellem Lokalrådet og Horsens Kommune.  
 
Søren påtager sig det fortsatte arbejde med Landdistriktspuljen sammen med Per Lüchtemeier.  
 
Niels tager kontakt til Olav Holst for at høre mere om arbejdet med Samm-projektet ved Ring Sø. 
Han vil gerne deltage i arbejdet sammen med Kætil. 
 
Ansvarsområder/interesseområder: 
 
Banetorvet/Banestien: Søren, Mette, Niels, Linda. 



 
Ungdomspladsen: Heidi, Kætil, Niels. 
 
Folkeparken: Marianne, Niels, Søren, Kætil. 
 
Byens indgange: Linda, Jens, Søren. 
 
Heidi gav et referat af optagedagen for byfilmen. Det var en god oplevelse. Hele byen bakkede op. 
Filmen bliver nu redigeret. Heidi og Hanne Møllegaard ser filmen i fællesskab, og Hanne laver 
udkast til speak. Den færdige film skal vises på alle Lokalrådets platforme og være tilgængelig for 
alle i hele byen, der ønsker at vise filmen.  
 
Møder:  
 
Næste møde i Lokalrådet er 4. juni kl. 19 i Brædstrup Hallen. 
De kommende møde datoer  26/6 - 14/8 – 4/9 – 9/10 – 7/11 – 4/12 – 8/1 – 6/2 – 5/3 – 2/4 og 
30/4  kl. 19.00 
 
Visionsmøde lørdag 31. august kl. 10-14 på Brædstrup Skole.  
 
Eventuelt: 
 
Under eventuelt, blev der drøftet flagstængerne ved Pejsegården. Hvem tager sig af dem? De er 
beskidte og mangler flagknop.  
 
Asfalt på Tønningvej. Vi har fået henvendelse fra borger med et ønske om cykelsti. Henvendelsen 
er sendt videre til Horsens Kommune. Men borgeren har ikke fået svar. Niels kontakter Olav for at 
få en opdatering på denne sag, også for at høre, om der er andet, Lokalrådet skal have overdraget.  
 
Parkeringen og skiltningen på Skolegade er mangelfuld. Jens og Niels tager kontakt til Olav for at 
høre til status om denne sag.  
 
Lygtepæle og skilte langs vejene står skæve. Kætil har fået borgerhenvendelse om dette. Vi skal 
gøre Horsens Kommune opmærksom på dette. 
 
Referent Marianne Nørmark.  
 
 
 
 
 
 
 


