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Referat og dagsorden for 15. November 2017 

Næste lokalrådsmøde og nytårskur:  

16. Januar kl. 18 hos Preben Sdr. Vissingsvej 21 

 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

Valg af  kasserer tages op ifm. forberedelse af vedtægter til ordinær generalforsamling. 

• Referat fra de sidste FU møder. 

Olav vil bearbejde skitseforslag til  Byhaven, så det kan invies til første markedsdag første 

lørdag i maj kl. 9-15. 

Emner til bestyrelsesmødet sendes til Preben senest 10 dage før – dagsordenen udsendes 

senest en uge før 

• Områdefornyelse – borgermøde den 22. november. Lokalrådets rolle og praktiske opgaver 

(Ole) 

Ole har talt m ed Lüchtemeier – borgerforeningen betyder velkommen , kommunen 

gennemgår de 10 projekter og der er beværtning. Der skal siges noget om byhaven fra 

lokalrådet..  Per har fremstillet et antal plancher om borgermødet. Ketil opsætter i butikker og 

institutioner, hallen, skolen, børnehaven, kemikalieaffaldsplads.  

Ketil aftaler med Rema om at levere og hente tilbage øl og vand. 

Plancher fra borgermødet skal opsættes i gl. Elbutik i Bredgade. Søren tager plancher med fra 

borgermødet og sætter dem op i butikken. 

Koordineringsgruppe: 3-4 personer fra kommunen og lokalrådet 

• Bypedeller. Som aftalt på sidste møde, arbejder vi på at etablere et korps af frivillige med det 

formål at gøre byen mere indbydende. Preben informerer om hvor langt vi er kommet. 
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Brædstrup Avis skriver i næste uge om det efter interview med Preben. 

Der skal indrettes en hyggestue for bypedelgruppen. 

Ideen er at spore interessen, om ikke før så til foråret ifm. byhaven. 

Forsikring: ved 15-20 personer der arbejder et par timer om ugen, vil det koste ca. 2100 kr. 

Spejderhuset i parken er til salg. 

• Digital Pylon. Der er tidligere forsøgt at få tilladelse til at opstille en digital pylon på 

omfartsvejen uden at det dog er lykkedes – skal vi forsøge igen? (Olav) 

Olav vil tale med Erik Olesen  og bagefter vil Olav tale med kommunen om det. 

• Moderne landsby ledelse. FU har, sammen med Ole Madsen, diskuteret udfordringerne i at 

lave et budget der ville kunne godkendes af Erhvervsstyrelsen. (Mogens) 

• Nye boliger. Kan vi gøre noget for at fremrykke opførelsen af 50 nye lejeboliger? (Søren.) 

Olav har været på en byvandring i Brædstrup sammen med RealDania, 3 boligselskaber, 

kommunen m.fl. for at se på muligheder for tryghedsboliger ved Ring sø. 

Andelsboligforeningen arbejder med et byggeri i Søparken., måske 30 boliger og inde i byen 15 

boliger. Var også ude og kigge i Vorvadsbro og NørreStrand for at se på muligheder. Nr. Snede 

Byinvest vil i foråret kunne komme og fortælle om boligbyggeri, dels privat og dels boligselskab. 

• Information og kommunikation: Rubrik i Brædstrup Avis, hjemmeside og facebook. 

Deltagere i en hjemmesidegruppe for Lokalrådet: Alice, Marianne N. Og Overvad og Pernille- 

møde d. 4. December kl. 19.00 – Mogens bestiller lokale på biblioteket. 

• Bestyrelsens mulige arbejdsindsats v/ Preben:  Jeg er ikke i tvivl om at alle i bestyrelsen ønsker 

at Lokalrådet får succes med den opgave vi har påtaget os. Da vi nu har været i gang et stykke 

tid, mener jet at det vil være relevant at se på om opgaverne er blevet ligeligt fordelt. Jeg 

forventer at alle er klar til at byde ind hvis man har mulighed for, og lyst til at påtage sig flere 

opgaver. 
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• Pernille: godt tilfreds, Ole:  vi må finde vores ben efter områdefornyelsen, Kætil: Brænder 

meget for lokalrådet selv om han kan være i tvivl om, om han er den rigtige. Olav tilbyder, at 

der kunne laves en byvandring for lokalrådet ift. De 10 punkter i områdefornyelsen. Kætil 

glæder sig til at igangsætte nye projekter. Søren synes det er fint med den gode kontakt til 

kommunen -  de unge må endelig spille ind med gode ideer, områdefornyelsen er vigtig for at 

udvikle byen, Olav: synes områdefornyelsen er vigtig, men der kan også komme mange andre 

gode ideer. Der skal snakkes med finansfolk, så der kan komme gang i privat byggeri.  

• Preben: FU holder møde hver 14. Dag,  

• Nyt fra Bysekretariatet og forslag fra borgerne – håndtering af henvendelser – kort 

orientering  

I bysekretariatets åbningstid kommer der folk hver gang for at fremlægge forslag. Mogens 

drøfter forslagene med borgerne og beder dem evt. arbejde videre med sagen og vende 

tilbage til lokalrådet med det.  Lokalrådet har behandlet flere sager og sendt nogle videre til 

Kommunen, der svarede hurtigt. Borgeren var meget tilfreds med at opleve at blive ”hørt”. 

Der er behov for en hel aften, hvor der gåes systematisk til værks med at forholde sig til de 

mange forslag der er kommet fra borgerne, dels ved receptionen og dels ved henvendelse til 

sekretariatet. 

 Kætil og Søren vil gerne være med i ungdomsmiljøgrupper d. 7. Dec. 

• To-do listen – blev gennemgået og opdateret. 

• Ordinær generalforsamling:  17. April  på Rådhuset kl. 19.00 - 

• Bordet rundt- intet at berette ud over ovenstående. 
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What to do-liste for bestyrelsen i forhold til referater fra 
bestyrelsesmøder: 
Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 

15.11.17 

19/10-17 Søren Munk 
mellemmand 
mellem 
områdefornyelse og 
Aktivitetspark 

Søren 
Munk 

Løbende  

19/10-17 Lokalrådet skal 
gøres mere synlig i 
gadebilledet 

  Tages op i 2018 

Plancher om 
områdefornyelsen 
sættes op i butik 

 

19/10-17 Lokalrådets navn på 
Pylon uden for 
Biblioteket 

Preben  Preben har 
snakket med 
pedellen, som vil 
sætte det op  - 
Preben rykker. 

19/10-17 Kommunens evt. 
dækning af udgifter 
til Mogens inden 
tilsagn fra 
Erhvervsstyrelsen 

Olav  Det forventes, at 
kommunen vil give 
ca. 10.000 kr til 
Lokalrådet. Olav 
følger op hos 
Kommunen. 

19/10-17 Formandsmøde - 
kalenderkoordinerin
g 

Brian og 
Kætil 

Haster – inden 
1. Dec. 17 

Kætil følger op på 
det. 

19/10-17 Lavthængende 
frugter – ny skitse  
til udvidelse af 
byhaven 

Olav  Olav udarbejder 
udkast til skitse. 

19/10-17 Bypedeller Preben   

19/10-17 Afklaring med 
Erhvervstyrelsen om 
budget 

FU og 
Mogens 

 Brædstrup Handel 
og Erhverv har 
bevilliget 50.000 
kr yderligere. Der 
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Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 
15.11.17 

skal modregnes 
BHE udgifter i 
foråret og skrives 
faktura fra 
Lokalrådet til BHE 
på restbeløbet. 

15.11 Skiltning ved 
Motorvej til 
Brædstrup – 
henvendelse til  
Horsens kommune 

Olav  Olav følger op på  

15.11 Søgeord for 
Brædstrup Lokalråd  

 

Hjemmeside for 
Brædstrup Lokalråd 

 

Bykoordin
ator 

 Det skal afklares i 
FU om vi vil bruge 
firmaet 
Alphasite.dk til at 
stå for lokalrådets 
hjemmeside. 
I første omgang er 
der sket en  
redeligering fra 
www.braedstrup.d
k og 
www.brædstrup.d
k til 
Borgerforeningens 
hjemmeside. 
Der er aftalt møde 
4. Dec.  17 for en 
web-gruppe for at 
igangsætte 
arbejdet med 
Lokalrådshjemme-
side. 
Der skal arbejdes 
med at udvikles 
søgeord – her 
inddrages Alice 
Pedersen. 

15.11 Facebookgruppen 
Brædstrup i 

Bykoordin   

http://www.braedstrup.dk/
http://www.braedstrup.dk/
http://www.br%C3%A6dstrup.dk/
http://www.br%C3%A6dstrup.dk/
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Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 
15.11.17 

Udvikling: Enten 
skal titlen ændres 
ellers skal det 
fremgår  i toppen af 
Facebookgruppen, at 
det er lokalrådet. 

ator 

15.11 
 
Forøgelse af 
følgere på 
facebookgruppe
n Brædstrup i 
Udvikling 

Brædstrup Avis 
anmodes om, at 
fecebookgruppen 
nævnes i avisen. 
Indskrives også i 
bundteksten i den 
ugentlige Rubrik. 

Bykoordin
ator 
Snakker 
med Peter 
Hald 

  

15.11 

 
Bedre kendskab 
til facebook og 
www.brædstrup.
dk 

Der skal indsættes 
links på facebook til 
hjemmesiden og 
omvendt 

Bykoordi-
nator 

Snarest Afventer kontakt 
med Mariannne O. 
og Marianne 
Nørgaard 

15.11 
 

Fotogalleri 

Opbygning af 
fotogalleri til brug 
på hjemmeside mv. 
Billedwerk 
Bykoordinator 
snakker med Allan 
fra Billedwerk. Plan 
og Proces anmodes 
om at udlevere 
billeder 

Bykoordi -
nator 

 Plan og Proces har 
per 17.11.17 
overført et stort 
antal billeder fra 
byværkstedet og 
arbejdsgruppemø-
derne til 
dropboxmappe 
under Lokalrådet. 

15.11 
 

Pjece om 
Brædstrup 

Der kunne evt. 
arbejdes sammen 
med 
ejendomsmæglerne 

Pernille  Det drøftes på 
næste 
bestyrelsesmøde 

Mikkel skal 
forespørges om 
deltagelse i 

 Preben   
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Dato Beskrivelse Ansv Tidsfrist Kommentarer 
15.11.17 

lokalrådet 

Ordinær 
generalforsam-
ling for 
Lokalrådet 

19. april kl. 19.00 på 
Biblioteket 

   

15.11 Forslag fra 
borgerne 

Behandling af de 
mange forslag der er 
kommet fra 
borgerne – der skal 
afsættes en hel aften 
til det 

FU Ikke fastlagt  

15.11 Møde om 
Unges forhold 

Efter opfordring fra 
Sund By Horsens 
holdes et møde om 
unges forhold med 
en række lokale 
interessenter og 
kommunen.  

Bykoordin
ator 

7. dec. 17 
holdes møde 
mellem 
interessenterne. 

 

 
 
 
 
 
 


