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Referat af bestyrelsesmøde for Brædstrup Lokalråd

Tid: d. 19. Oktober 2017 kl. 19.00
Sted: biblioteket
Tilstede: Søren, Brian, Pernille, Kætil, Olav, Preben, Marianne,
Afbud: Ole og Mikkel

Næste bestyrelsesmøde: 15. Nov. Kl. 19.00 på Biblioteket
1. Siden sidst

Status for Områdefornyelsesproces: Der er generelt god tilfredshed med processen i
områdefornyelsen

Olav har været på en byvandring med kommunen og Per Lüchtemeier for at se på
byggerier, der kan være relevant ift. at indgå i en ansøgning om midler til et
partnerskabsprojekt for offentlige og private investorer. Kommunen arbejder med
ansøgningen til staten, som skal være indsendt senest 2. Juni.

Søren Munk vil være mellemmand mellem arbejdsgruppen omkring Aktivitetsparken
og kommunen.

Geologer har inspiceret søen i parken, som er blevet omklassificeret fra sø til mose.
Tidligere ideer om at bruge søen som afvanding ifm. dræning af parken kan derfor nok
ikke komme på tale. Måske kan der blive tale om, at udgrave en sø et andet sted i
parken.

2. Kasserer og revisor for Lokalrådet
Søren Munk meddelte, at han pga. Vedtægternes ordlyd ikke kan være ekstern
kasserer. Søren har derfor lavet aftale med Ole Madsen Registreret Revisor om, at han
er ekstern kasserer for Lokalrådet. Revisorfirmaet har meddelt, at de ikke samtidig kan
revidere Brædstrup Lokalråds regnskab, men anbefaler, at Lokalrådet bruger Dorthe
Kristiansen firmaet Samvirkende Revisorer Skanderborg. Firmaet reviderer også
Brædstrup Handel og Erhverv.
Lokalrådet vedtog d. 19. Oktober 2017, at Samvirkende Revisorer Skanderborg står for
revision af Lokalrådets regnskab.

3. Synliggørelse af lokalrådet
selv om der p.t. ikke kommer så mange besøgende i åbningstiden torsdage kl. 15-18,
bsluttede lokalrådet at der frem til jul er lokale på biblioteket. Det kan så genvurderes i
starten af det nye år.
Der var ønske om, at lokalrådet bliver mere synlig i gadebilledet, f.eks. ifm. events:
loppemarkeder, juletræesfest, Musik i gaden mv. Det tages op igen i det nye år.
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Det kan være en mulighed at lokalrådet synliggør sig ved at have en bod ved
supermarkederne, i stil partierne i valgkampen. Der kan evt. fremstilles en pjece om
lokalrådet. Der blev ikke truffet konkrete aftale om det
Der var ønske om, at få en fast rubrik i Brædstrup Avis med nyheder. Mogens
kontakter Brædstrup Avis herom.

4. Hvordan går det med opsætning af plancher:
Mogens har revideret A3 plakaten om lokalrådet, så suppleanterne nu også er med.
Marianne påtog sig at opsætte de reviderede plakater i ABC, Brugsen,begge haller,
Aktivitetscenteret, og Pizzamanden, Rema 1000. Mogens giver plakaterne til Karen, da
hun kommer i Tinghuset.

De opgaver der bliver uddelegeret skal på to-do listen og den skal udsendes sammen med agendaen forud for
hvert møde, dette for at sikre at opgaverne ikke "løber ud i sandet" Sæt gerne mig på som ansvarlig vedr.
etablering af ret korps af bypedeller.

5. Hjemmeside – to nye menupunkter på Borgerforeningens hjemmeside: Lokalrådet og
Områdefornyelse. Der sker nu en teknisk rederigering frem til borgerforeningens
hjemmeside www.braedstrup.dk , dvs. når man søger www.brædstrup.dk bliver man
automatisk sendt til Borgerforeningens hjemmeside. Det er det foreløbige behov – det
er besluttet, at der frem mod jul skal arbejdes med en selvstændig hjemmeside for
lokalrådet til opstart primo 2018.
Preben ønsker, at der gøres noget, så en søgning på Brædstrup Lokalråd på google ell.
Lign. medfører, at man kommer ind på www.braedstrup.dk/lokalrådet. Mogens
arbejder på, at købe domænet www.braedstruplokalråd.dk og
www.brædstruplokalråd.dk med en redelegering fra de to domæner over til
Brædstrup.dk/lokalråd. Domænet er ledigt.
6. Brædstrups logo
Mogens har fremstillet et brevpapir med logo hentet på nettet – Søren vil via BIF
prøve at fremskaffe et bedre logo, da det nuværende ikke kan opskaleres uden at
blive uldent.

7. Lokalrådets navn på pylon uden for biblioteket? Kommunen har givet tilsagn om, at
der snart kommer skilt på pylonen foran biblioteket med Brædstrup Lokalråd.
8. Manglende indbetaling
Der er indbetalt alle de beløb som sponsorer har givet tilsagn om.

Brian og Olav vil snarest tage en drøftelse med Casper Grønborg, planchef ved
Horsens Kommune, om muligheden for at få dækket timeforbruget for Mogens i foråret
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–dvs. fakturaer fra Nærdemokati.dk, som omfattede timeforbrug vedr.
lokalrådsetablering,

9. Bysekretariat – åbningstid og telefontid: torsdag kl. 15.00-18.00 – evaluering – hvilke
sager skal Bykoordinator tage sig af? Rool up.

Der er få besøg af borgere på Bysekretariatet, men der var enighed om at fastholde den
hidtidige åbningstid på biblioteket bemandet af Mogens. Åbningstiden bruges så bl.a.
til FU-møder, pressemøde m.v.

Opgaver for bykoordinatoren: Mogens anmodede om en fælles diskussion af, hvilke
opgaver bykoordinatoren skal varetage, så Lokalrådet får mest muligt ud af pengene.
Følgende opgaver blev skitseret:
• What to do-liste for Lokalrådet – bykoordinatoren holder lokalrådet op på
beslutninger på bestyrelsesmøder, forpligtigelser i vedtægterne og
aktivitetskrav i projekt”Moderne byledelse” bevilliget af Erhvervsstyrelsen. De
opgaver, der på bestyrelsesmøder eller andre møder bliver uddelegeret
til navngivne personer, skal fremgå af What to do-listen, så vi derved
sikrer, at der følges op med status ved hvert bestyrelsesmøde. What to
listen medsendes når dagsorden til bestyrelsesmøderne udsendes.
• Dagsordener, referater, kontakt med pressen, hjemmesiden m.v.
• Fundraising – holde øje med muligheder for fundraising til lokalrådet

Ud over fundraising til Lokalrådet og Brædstrups almennyttige udvikling, kan
bykoordinatoren også varetage fundraising for for andre organisationer i Brædstrup.
Bykoordinatoren kan med lokalrådstimer holde indledende møder med foreninger,
der ønsker at igangsætte fundraising til et projekt. Hvis bykoordinator vurderer, at et
givet projekt er realistisk ift. Fonde/puljer, laves der en aftale mellem
Nærdemokrati.dk og den pågældende organisation om fundraising, herunder
honoraraftale. Hvis bykoordinatoren vurderer, at et projekt har almennyttig karakter,
foresprøges bestyrelsen om, om der kan bruges lokalrådstimer på det.
Søren vil orientere BIF om, at Mogens kan assistere dem med ansøgning om midler til
en springgrav.

10. Formandsmøde (foreninger, institutioner mv.)– kalenderkoordinering for 201718 – Brian og Ketil berettede, at der nu har været kontakt med de store organisationer
om kalendermøde . Mødet forventes at blive i slutningen af november 2017.
Rubrik/kalender i Brædstrup Avis:
Mogens har d. 20. Okt. Lavet en aftale med Brædstrup Avis med en fast rubrik ”Nyt fra
Brædstrup Lokalråd” – den vil formodentlig komme i første gang fra uge 44.
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Preben og Mogens snakker desuden med Henrik fra Brædstrup Avis på et pressemøde
d. 26. Oktober om en fast månedskalender – det dækkes muligvis af den fast rubrik,
nævnt ovenfor.

11. Lavthængende frugter – se vedhæftet skema
Der er, pga. af områdefornyelsen, ikke den helt store energi i Lokalrådet til flere
projekter lige nu – det tages op efter nytår, når områdefornyelsesprogrammet er
færdiggjort og der ventes på endeligt svar fra kommune og staten.

Der var enighed om, at der hurtigst mulig skal arbejdes videre med at få færdiggjort
Byhaven. Olav bearbejder skitse.
Byhaven skal være færdig til første dag i maj 2018.

Norleg sponsorerer legeplads i byhaven – i en form, der ikke kræver legepladstilsyn.

12. Bypedeller: Preben har påtaget sig ansvaret for oprettelse af en bypedelgruppe.
I forbindelse med etablering af byhaven, kan der arbejdes på at få oprettet en
bypedelgruppe, som kan stå for vedligehold/drift af anlæg, som nyoprettes i
Brædstrup, som kommunen ikke vil drifte. Det skal drøftes på senere møde. Prøv at se
dette libnk om bypedeller: https://dagbladetringskjern.dk/skjern/Et-hold-afbypedeller-forskoenner-Sdr-Vium/artikel/27343

13. Projekt ”Moderne landsbyledelse for Brædstrup” – orientering fra Mogens
I forbindelse med overdragelse af projekt ”Moderne byledelse” (230.000 kr bevilliget fra Erhvervsfremmestyselsen)fra Brædstrup Handel og Erhverv, har
Lokalrådet anmodet om, at penge til konsulent, møder mv. brugt før tilsagnsdatoen d.
10. Juli 2017 kan indgå i projekt. Erhvervsfremmestyrelsen kræver, at midlerne fra
Erhvervsfremmestyrelsen ikke kan bruges før tilsagnsskrivelsen. Lokalrådets FU tager
en drøftelse med Erhvervsfremmestyrelsen herom.
14. Facebookgruppen skal kunne linke til hjemmesidekalenderen. Mogens taler med
Marianne Overvad om kalenderfunktionen på hjemmesiden.

15. Strategi for Facebokgruppe Brædstrup i Udvikling v/ Marianne. Marianne
fremlagde strategi for Facebookgruppen ”Brædstrup i udvikling” fremsendt til
bestyrelsen på mail – det blev vedtaget, at den skal ligge på hjemmesiden, så der altid
kan henvises til, at den er blevet vedtaget af Lokalrådet d. 19. Oktober 2017, som et
grundlag for drift af facebookgruppen. Facebookgruppen skal primært omhandle ikke
kommercielle tiltag og begivenheder. Redaktøren skal i sine besvarelser på indlæg på
facebookgruppen være oplysende og neutral.

16. Forslag fra Kætil om skiltning til Brædstrup ved motorvej.
Olav vil tale med Frode ved kommunen, som formodentlig kan få sagen taget op på de
rette steder.
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Bordet rundt
Intet at bemærke.
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