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Referat af konstituerende møde for Brædstrup Lokalråd d. 19.
Juni 2017
Tilstede: Preben Norup, Ole Dahl Kristensen, Olav Holst Hansen, Søren Munk, Brian Krogh,
Pernille Stobberup, Kætil Rokkjær, Marianne Nørmark.
Afbud: Mikkel Pedersen

Møde med Horsens Kommune og bestyrelsen 22. Juni kl. 17.00 i Hallens cafeteria –
Aktivitetspark-udvalget inviteres til at deltage.
Fastlagt møderække for Lokalrådet, alle dage kl. 19.00: 10. August, 13. September, 19.
Oktober, 15. November, ingen møder i december.
D. 15. November fastsættes forårets mødedatoer.
Mogens reserverer mødelokaler i Hallen.
Konstituering af bestyrelse:

Formand og forretningsudvalg Preben Norup

Næstformand og forretningsudvalg Ole Dahl Kristensen

Forretningsudvalg og kontaktperson til Horsens Kommune Olav Holst Hansen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er almindelige bestyrelsesmedlemmer.
Se i revideret Liste over bestyrelsesmedlemmer på Dropbox

Kasserer: Revisionsfirmaet Lidegård varetager regnskabet for Lokalrådet. Søren Munk
modtager, samler og attesterer fakturaer og sender dem til Lidegaard.
Stop for E-mails fra bykoordinator til den oprindelig initiativgruppe for Lokalrådet.
Lokalrådets arbejde vil kunne følges på hjemmesiden for Lokalrådet.

DROPBOX -Dokumentsamling for Lokalrådet: Mogens opretter Dropboxmappe og inviterer
alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til at kunne se dokumenter der, der har med
lokalrådet at gøre.
På mødet d. 10. August gør vi status på, om alle har tilmeldt sig Dropbox.
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Ind til andet aftales fremsendes alle dokumenter ifm. lokalrådet og bykoordinatoren ud som
almindelige vedhæftede filer i e-mails og lægges parallelt hermed op i Dropboxen for Brædstrup
Lokalråd.
Kommunikationsgruppe:

Mogens indkalder via facebook til i at etablere en kommunikationsgruppe/PR-gruppe for
Brædstrup i starten af september 2017.
Mogens udarbejder et oplæg til en kommunikationsplatform: hjemmeside, facebook (evt.
samling af facebookgrupper/tematisering af facebookgrupper.

Kætil nævnte LandsbyApp som en mulighed – det skal undersøges om det skal indgå som del af
den samlede kommunikationsplatformen.
Marianne Overvad, der redigerer Borgerforeningens hjemmeside inviteres specifikt.

Andre navne blev bragt i spil: Kasper, Rune og Alice, men andre interesserede er velkomne.
Facebookgruppen Brædstrup i Udvikling overgår til Lokalrådet, som administrator.

Billeder til hjemmeside af bestyrelsesmedlemmer: Der træffes aftale med lokal fotograf om
at tage og levere billeder af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, evt. som sponsorat.
Artikel og tekster om det konstituterende bestyrelsesmøde til facebook og Brædstrup
Avis: Mogens udarbejder artikler og tekst.
Økonomi/budget:

Der er givet tilsagn fra lokale sponsorer på 320.000 kr til lokalrådets arbejde herunder
bykoordinator og bysekretariat, mødeudgifter, hjemmesider, materialer m.v.

Der skal rettes henvendelse til Horsens kommune om mulighed for at få tildelt midler til drift af
bysekretariatet, som supplement til sponsorater fra Brædstrup.

Søren, Brian og Peter Pørtner sørger for indsamling af de sponsormidler, der er givet tilsagn om.
På mødet 10. August gøres status på økonomi og drøftes budget for Lokalrådet.
Søren afklarer med Lidegård omkring momsforhold for Lokalrådet.

Bykoordinatoren har et max.-beløb på 2000 kr, der kan indkøbes for uden forudgående
godkendelse af forretningsudvalget. Fakturaer sendes til Lokalrådet v/ Søren Munk.
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Lokalrådet bør have et CVR.nr. Det blev ikke drøftet på mødet d. 19. Juni. Det er derfor ikke
aftalt, hvem der sørger for det. Mogens drøfter det med Preben Norup.
Bykoordinator/bysekretariat: Brian og Mogens

- varetages af Mogens Knudsen Nærdemokrati.dk jf. Samarbejdskontrakt med Brædstrup Handel
og Erhverv. Funktionsbeskrivelsen i dagsordenen for dent konstituterende møde til d. 19. Juni
blev godkendt som et udgangspunkt for arbejdet. Der arbejdes efter medgået tid til 400 kr +
moms i timen + kørsel efter statens takster.
o Fast kontortid hos Nybolig i Bredgade fra starten af september på tirsdage fra kl.
16.00-19.00. Koordinator kan i øvrigt kontaktes per tlf. og mail.
o Skilt i vinduet hos Nybolig: Brian aftaler med Nybolig, hvad Lokalrådet må
opsætte i udstillingsvinduet mod Bredgade.
o Skiltemager kontaktes for fremstilling af skilt: Brædstrup Lokalråd -.
Bykoordinator.

Reception for Lokalrådet og bykoordinator: Brian og Pernille koordinerer.

Der afholdes en reception for Lokalrådet og Bykoordinator i Nyboligs lokaler. Tidspunktet
koordineres mellem Brian og Pernille. Der blev nævnt mulighederne for at holde det samatidig
med Late Night eller Musik i gaden 19. August..

Kalenderkoordinering for arrangementer af almen interesse: Brian og Kætil koordinerer
For at opnå den mest optimale placering af arrangementer i 8740- området kontaktes foreninger
og institutioner ultimo 2017. Der skal arbejdes på at undgå, at arrangementer placeres oven i
eller tæt på hinanden, så det kan nedsætte tilslutningen til de enkelte arrangementer. Det skal
også vurderes om det giver mening netop at placere arrangementer på samme dag, så de kan
supplere hinanden.
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