
Referat fra Bestyrelsesmøde i Brædstrup lokalråd d. 1. nov 2018 

Tilstede: Heidi, Pernille, Marianne, Preben, Kætil og Rasmus 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  (4. oktober) 
 

2. Nyt fra FU. 
 

3. Status på hjemmesiden (Pernille og Søren) 
 

4. Tilpasning af Lokalrådets vedtægter. Kan FU`s ændringsforslag godkendes? (udsendt til alle 
den 15. oktober) 
 

5. Moderne Landsbyledelse. Bestyrelsens godkendelse af resultatet af møde med revisor. 
 

6. Bordet rundt. Herunder bla. en debat om, hvilken ugedag vi skal vælge til fremtidige møder? 
 

7. Evt. 
 

 

Referat: 

 

1. Godkendt 
2. FU har lavet en aftale med Ole Madsen om at han skal hjælpe med at få udbetalt de 

resterende støttemidler til lokalrådet se pkt. 5. 
 
FU har været i dialog med lokalpolitikkere og aftalt at der indkaldes til et fælles møde. På 
mødet deltager venstre og socialdemokraterne 
 
FU har drøftet den mulige nedlæggelse af busruterne, men hæfter sig ved at der er en 
lokalpolitisk opbakning til at finde en løsning. FU og lokalrådet følger udviklingen. 
 

3. Pernille orientere om at der sidst i uge 44 kommer et oplæg fra det firma der skal hjælpe 
med at lave hjemmesiden 
 
Hjemmesiden forventes færdig inden jul 
 

4. Ændringerne i lokalrådets vedtægter blev godkendt og vil blive præsenteret på næste 
generalforsamling 

5. Mogens Knudsen har ved opstart af lokalrådet søgt om økonomisk støtte som kan udbetales 
til rådet. 
Ole Madsen skal hjælpe med at sikre at vi får de sidste midler på 230.000 kroner og at vi 
lever op til de kriterier der skal til for at vi kan få pengene. Det drejer sig om 96.000 som vi 



mangler at få. Arbejdet består i at dokumentere hvordan rådet bruger sine penge og om vi 
lever op til det aftalte. 
OBS hvis lokalrådet bruger penge som skal refunderes er det vigtig at følgende skrive på 
fakturaen. LDP-17-00299 

6. Kætil orientere om at ham og Heidi i samarbejde med Sundby Horsens tager initiativ til et 
projekt der skal omhandle en frivillig portal. En portal på facebook hvor 
personer/organisationer kan tilbyde aktiviteter til unge. Fx kan en lokal tømrermester lave 
et projekt for unge som de så kan melde sig til. 

7. Kætil og pernille skal i første omgang mødes med ungdomsklubben for at se om deres 
lokaler kan anvendes til formålet. Heidi går i gang med at finde ud af hvor stor interessen 
blandt de unge er. 

 

Områdefornyelsen: 

29.11 

Lokalrådet: 

6.12 

 
 
 
 

 


