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Referat af bestyrelsesmødet for Brædstrup Lokalråd
tirsdag den 13 marts
Tilstede: Pernille, Mikkel, Søren, Kætil, Olav, Preben og Mogens - Afbud: Marianne og Brian
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde. (20. feb.): Ingen
kommentarer

2.

Kort orientering om emner siden sidst (Preben)

Lokalrådets opgave:
En væsentlig opgave er kontakt med kommunen.
Nye boliger i Brædstrup: – der er aftalt møde med Peter Pørtner d. 12. April, for at høre hvilke tanker han
gør sig omkring boligbyggeri i Brædstrup. Der vil også blive inviterer håndværkere/entreprenørere til
senere møder.
Olav skal have møde med Jesper Gemmer Horsens Kommune for at se på, hvor der kunne igangsættes
boligbyggeprojekter.
Mogens informerede om Seniorboliger: OK Fonden har holdt møde med en initiativgruppe fra
Brædstrup/Vestbirk om mulighederne for at etablere et seniorbofællesskab. OK Fonden har efterfølgende
holdt møde med Horsens Kommune herom. Kommunen vil formodentlig primo april komme med en
tilbagemelding om kommunens indstilling hertil.
Bypedeller: Brædstrups arbejde med bypedeller er sat på stand by. Jørgen Korsgaard har været til møde i
Hovedgård om bypedeller. I Hovedgaard var det lidt uafklaret, hvilken funktion bypedeller skal have.
Brædstrup kunne måske overtage rollen som pilotprojekt for bypedeller i Horsens. Det er uafklaret.

§17 stk 4- udvalget – kommunal udvalg for landdistrikterne: Brædstrup Lokalråd skal have en plads i § 17
stk. 4 udvalget. Repræsentanter for udvalget kommer på besøg hos Lokalrådet d. 15. Marts.

TV Syd får en plads hos Horsens Folkeblad. Kommer på besøg i Brædstrup på Folkebladet d. 6. April.

3.

Bestyrelsens opgavefordeling.
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Marianne: har skrevet til Preben: Pernille og Marianne vil gerne tilmeldes et facebookkursus, fordi de er
ansvarlige for Lokalrådets facebookgruppe.
Fotokonkurrence: Marianne har aftalt med Horsens Folkeblad, at de skal skrive noget om det.
Rubrik: Marianne aftaler med avisen, at de skal lave et format i stil med tidligere anvendte rubrik, hvor
lokalrådet blot kan fremsende tekst til avisen i wordformat og avisen selv lægger det ind i det nye
rubrikformat.
Brian: Brian har meddelt Preben, at der er opfølgningsmøde om kalenderkoordinering d. 19. Marts og
møde med foreningerne herom d. 10/4, hvorefter kalenderen formodentlig kan iværksættes.
Kætil: vil gerne have ansvaret for Kalenderkoordinering, men vil gerne kunne trække flere folk ind.
Olav: Har udarbejdet en tegning for videre arbejde i Bredgade 13-projektet – afventer besked fra
Boligministeriet om tilsagn om områdefornyelse, før man kan gå i gang. Olav har lavet et prisoverslag på ca.
140.000 kr. Olav vil sende tegning og prisoverslag til områdeansvarlig i Horsens Kommune Jens Friis.
Mikkel: Afvikler et kursus i facebook. Er ved at indhente pris på en App i stil med Min landsby-app.
Overvejer en aktivitetsdag for de unge – en livlig lørdag , noget for de små børn om formiddagen og de lidt
ældre om eftermiddagen.
Pernille opfordrede til at der skal koordinere med Sdr. Vissing Disco-arrangementer.
Søren: Aktivitetsparken afventer, hvad der sker ifm. områdefornyelsen. Der er tilknyttet en arkitekt af
Horsens Kommune til at gentegne Aktivitetsparken.
Pernille: Har fundet en hjælper,Tina, der gennem sit firma kan lave hjemmesiden. Der var enighed om
fortsata at bruge borgerforeningens hjemmeside – Pernille skal dog indhente en pris på pakkeløsning med
opbygning af en selvstændig hjemmeside og oplæring i betjening på en hjemmeside i stil med Brædstrup
Kro. Pernille vil gerne stå for hjemmeside. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at læse kroens
hjemmeside frem til næste møde.
4.

Generalforsamling 17. april 2018

Sidste udkald for generalforsamlingen –
Dirigent: Marianne Sørensen
Referent: Mogens Knudsen
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Fremlæggelse af årsberetning: Preben, regnskab: Søren Munk
Forslag fra borgerne – forslagene skal være inde 14 dage før.
Valg af bestyrelsesmedlem: Mikkel er på valg – vil gerne genvælges.
Valg af 1. Og 2. Suppleant
Valg af revisor.
Evt.
Mogens lægger dagsorden ind i rubrikken afleveres senest d. 16. Marts til Brædstrup Avis og på
hjemmesiden (Mogens).
Olav sender Generalforsamlingsdagsordenen til Mogens.
Mogens afleverer rubrik til avisen fredag inden kl. 12 og evt. navn på Handel og Erhverv tilføjes mandag,
hvis det kommer.
Mikkel laver en liste over sponsorer med tak fra Brædstrup Lokalråd – sendes rundt til kommentarer til
Lokalrådet – kopieres og uddeles til bordene på generalforsamlingen.
Lokalrådet mødes på generalforsamlingen kl. 18.30 for opstilling af borde.
Stemmesedler: Kætil tager dem med.
5.

Fremtidige projekter.

Preben vil tale med Marianne Overvad om en hold byen ren-dag.
Markedsføring af Brædstrup: Samtale med ejendomsmæglere tages op senere.
Olav sender lokalrådsdatoer til Jens Friis ved kommunen.
6. Bordet rundt. Ingen kommentarer

Bemærkninger fra Preben til dagsordenens punkter, som var
udsendt inden mødet:
Punkt 3.
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Da bestyrelsen nu efterhånden har været i gang i knapt et år, mener jeg at tiden er inde til at se på om vi
opnår de resultater som vi, og andre kan forvente af os. Jeg vil derfor gerne at alle i bestyrelsen orienterer
om hvad status er på de projekter man har påtaget sig.
Jeg vil foreslå at vi , mellem bestyrelsesmøderne, bliver bedre til at orientere hinanden om hvordan det går
med de opgaver vi, hver især, har gang i. Dette for at vi kan bruge bestyrelsesmøderne mere effektivt til at
træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag.
Under punkt 3 vil jeg også gerne høre alle om man er tilfreds med den måde bestyrelsessamarbejdet
foregår på. Jeg regner med at alle os, der har sagt ja til at yde en indsats i Lokalrådet gør det fordi man
gerne vil skabe positive resultater i Brædstrup. Jeg modtager gerne input til forbedringer i
bestyrelsesarbejdet.
Punkt 4.
Generalforsamlingen har været på dagsordenen et par gange nu - på tirsdag er sidste gang hvor vi skal
sikre at alt er på plads feks. indkaldelse, kalenderkoordinering, fremlæggelse af økonomi, budget, lokaler
mm. Håber at alle vil være med til at sikre at der er styr på det hele.
Punkt 5.
Rigtig meget af vores fokus har, naturligt nok, været rettet mod områdefornyelsen i Brædstrup, men jeg
mener at det er vigtigt at vi også skaber selvstændige resultater. Det skal vi naturligvis være enige om, så
derfor hører jeg gerne jeres tanker om det fremtidige arbejde i bestyrelsen og hvordan i mener at
Lokalrådet kan være med til at gøre en forskel.
Vel mødt.
Preben.

