
Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 20. februar kl. 19.00 

Afbud  fra; Kætil og Mikkel  

Referant; Søren 

Godkendelse af referat fra sidste møde. (16.jan.)   
Preben og Olav gennemgik / orienterede  

1. Kort orientering om emner siden sidst (Preben) 

Udskiftning af projektleder på Områdefornyelse fra  Charlotte Lorentzen til  Jens Friis-Pedersen. Begge 
kommer med til møde den 13 marts kl. 17.30 
Byrådet har bevilget 5 mill. til byfornyelse   
 

2. Lokalrådets synlighed – Facebook og hjemmeside (Pernille og Marianne) 

Kætil med i Facebook udvalg. Marianne giver adgang til admistration for Kætil. Facebook udvalg vil gerne 
på kursus via B.I.F. (Mikkel)  Viores hjemmesidde på borgerforeningens hjemmesidde er Pernille 
torveholder på. Der har været afholdt møde med de andre foreninger. Der er opfølgning på dette den 10 
april. Marianne laver / forestår til vore rubrik i Brædstrup Avis, samt lavet nyt Logo til brug i vores 
markedsføring / brevpapir m.m.  

3. Generalforsamling 2018 – opgavefordeling. 

Generalforsamling holdes på skole .  Mikkel  er på valg for 2 år. Advokat  Marianne Sørensen har acceptere 
at være dirigent. Offentliggøre hvornår der er arbejdsdag vedrørende Bredgade 13. 
Bede Charlotte om materiale til infoskærm i tom butikslokale . Buget for 2018 er vedhæftet som dokument.  

4. Bestyrelsens ændrede arbejdsforhold – da det er besluttet at Mogens Knudsen indsats i Lokalrådet 

skal reduceres væsentligt, vil der være opgaver der fremover skal varetages af bestyrelsen. (FU) 

Mogens er referent på bestyrelsesmøderne. Preben er nu kontakt person for borger. Det er hans mail og 
telefon nummer der bruges. FU udvalget  modtager borger hver den første torsdag i mdr. fra kl. 16.00 til 
18.00. Vores 35 Sponser nævnes på generalforsamlingen. 

5. Lokalrådets økonomi. 

D.d. står der kr. 171.092,61 på vores konto. Der er indgået kr. 92.000,- fra Landdistriktspuljen og vi har fået 
kr. 32.681,95 tilbage i moms 

6. Bordet rundt. 

Fælles kalender orientering af Brian, opfølgning d. 10 april. Bruge sloganet ” Byen i bakkelandet” 
Tilbagemelding til Taxi Ejner vedrørende Vestergade/Rådhusgade ( Charlotte ) 
Michael Melgård / Odingsgården arbejder på 36 bologer ved Ring sø afklaring i 2018 opsart i 2019 ifølge 
Olav. 
Næste møde d. 13 marts efter møde med Charlotte / Jens Friis.  
Mødet afsluttet kl. 21.00 



 


