Referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2018
Deltagere: Pernille, Olav, Søren, Preben og Rasmus

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Bestyrelsens konstituering (pga. Mikkels udmeldelse af bestyrelsen)
3. Områdefornyelsen/aktivitetsparken – hvad er der sket siden sidst.
4. Skal Lokalrådet have en stand på kræmmermarkedet i september? Hvem passer standen og
hvilke budskaber har vi?
5. Alder Bedst – Referat fra mødet.
6. Nyt fra alle. Her bedes alle der arbejder med diverse projekter, orientere den øvrige
bestyrelse.
7. Borgerrelaterede projekter – der er afsat 200.000,- om året i 5 år til feks sociale projekter
der kan samle byen. Lokalrådet bør sikre/hjælpe til med at der bliver indleveret mange gode
forslag.
8. Digitalt indfaldsvejskilt ved Pejsegården.
9. Bordet rundt.

Referat:
1. Referat godkendt
2. Marianne er valgt ind i stedet for Mikkel
3. Seneste nyt er at der kommer gang i områdefornyelsen i år.
Den 23. august 2018 er der møde med Horsens kommune. Her forventes at
kommunen kommer med seneste nyt.
Derudover vil lokalrådet tage initiativ til et møde med aktivitetsudvalget for
aktivitetsparken de efterlyser handlinger.
4. Det blev besluttet at lokalrådet skal have en stand til markedsdagen den 1. sep fra kl
9-14
Det blev foreslået at der stilles op med nogle tegninger over de aktiviteter der
planlægges igangsat og at der bliver mulighed for at indsende ansøgninger på de
borgerinitierede aktiviteter.
Per Lüchtemeier vil ligeledes deltage så der kan svares på spørgsmål til borgerne

5. Pkt. ”Alder bedst”.
Se vedlagte referat
6. Pernille orienterede om at der har været 2 møder med leverandører til hjemmesider.
Dog er der ikke nogen af dem der helt kan levere en færdig og brugbar løsning.
Derfor fortsætter arbejdet med at finde en. Det blev besluttet at det skal være en,
hvor lokalrådet ejer sitet således at vi ikke bliver bundet op til en fast leverandør.
En af leverandørerne kunne tilbyde et Facebook kursus. Der var enighed om at tage
imod dette tilbud og inviterer Brædstrup handel og erhverv til at deltage.
Olav forslog at vi tager kontakt til Brædstrup Erhvervs park og invitere til et møde
Olav medbragte et udklip fra Silkeborg, hvor der er lavet en kampagne for at
promovere byen og byggegrunde i bl.a. Århus. Rasmus vil gerne gå videre med ideen
og forslå bl.a. Huscompagniet og Horsens kommune at der laves liggende for
Brædstrup.
Pernille nævnte app’en ”Giv et prej” og forslog at vi markedsføre den på Facebook
således at borgere i Brædstrup ved at den kan bruges til at orientere Horsens
kommune om fx huller i vejen mv.
Ketil har deltaget i mødet omkring ”Unges forhold ” se vedlagte referat som bilag
Nyt fra Forretningsudvalget:
Der mangler at blive udbetalt nogle midler til lokalrådet. Mogens Knudsen er
indkaldt så der kan skabes et overblik over hvad vi mangler at opfylde af betingelser.
Byhaven skal forsikres, der bliver taget kontakt til forsikringsselskabet og der skal
skabes klarhed over hvilke betingelser der skal opfyldes for at den kan forsikres
7. Punktet udgik og der henvises til at der på markedsdagen bliver mulighed for at
ansøge og få hjælpe til ansøgninger
8. Preben orientere om at der om korttid bliver opsat en pylon ved indfaldsvejen til
Brædstrup. Optimalt blev der en i hver ende af byen men i først omgang opsættes
en.
Det blev opfordret at handel og erhverv benytter den til markedsføring af byen og
aktiviteterne som fx markedsdag.
Pylonen skal stå omkring Pejsegården, det præcise sted vides ikke endnu

Bilag.

Dok.: referat af møde i arbejdsgruppe om unges forhold i Brædstrup d. 23. maj 2018
Udarbejdet af: Ingunn S. Jacobsen, Sund By

Møde om Unges forhold i Brædstrup d. 23. maj 2018.
Deltagere:

- Lokalrådet v/ bestyrelsesmedlem Kætil Rokkjær
- Skolerepræsentant – lærer Rikke Frederiksen
- Sund By – strategisk udviklingskonsulent Ingunn S. Jacobsen

Referat:

På grund af de mange afbud var der kun ét punkt på dagsorden:

Etablering af et mødested for unge 16 – 29 år

Siden sidst er flere muligheder for et mødested undersøgt:
 Ungdomsskolen – Ingunn har talt med Jan Asmussen Ungdomsskolen I Horsens Kommune. Ungdomsskolen
flytter til nye lokaler på Skolegade 7, der er et håb om at lokalerne er klare ultimo august. De nuværende
åbningstider er tirsdag, onsdag og torsdag aften - det er mao måske en mulighed for lån af lokaler mandag og
fredag
 Lokale på biblioteket – Ingunn har talt med Linda Hedegaard Christensen på biblioteket om dette. Det
eneste ledige egnede lokale er det lokale, hvor Lokalrådet holder møder. Biblioteket er åbne for at dette kan
bruges, også at det kan indrettes, så det er mere egnet. Dog med det hensyn, at det skal være tilgængeligt for
andre grupper og dermed også egnet for alle.
 Tidligere Energi Midt – midlertidig placering – Kætil har talt med Peter Pørtner om muligheder, men det er
desværre ikke muligt.

Næste skridt:

Vi vil tale med flere af de som kender målgruppen. Navne som blev nævnt: Heidi Buchardt (Kætil
finder kontaktoplysninger), Jesper Lorentzen (UU-vejleder, Ingunn finder kontaktoplysninger)
Vi vil stræbe efter omtale i Horsens Folkeblad/Brædstrup avis. Kætil henviser eventuelle journalister
til Ingunn. (Ingunn har talt med Henrik Sandvad fra HSFO og der var en artikel i avisen onsdag 30.5)
Vi vil i kontakt med målgruppen direkte (de efterlyses i artiklen i HSFO) Sund By laver en plan for
hvordan. Planen sendes ud 25.6 med forslag til næste mødedato.
Vi er enige om, at de unge skal ville dette selv. Først når vi har nogle unge der gerne vil være med til at sætte initiativet i
gang, lægges plan for dette, herunder lokaler mm. Hvis der pr. 1. september 2018 ikke er identificeret unge der vil med,
bliver der ingen cafe.

