
Referat af udvidet bestyrelsesmøde tirsdag den 8 januar 2019 kl. 19.00 
Tilstede: Lokalrådet: Søren, Preben, Olav, Kætil, Marianne og Pernille 

Lokale politiker: Ole Dahl Kristensen, Jørgen Korshøj og Ellen Schmidt 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

2. Områdefornyelsen – Status. Herunder seneste nyt om Erling Kristensens forslag til mindre skulpturer ifm. 
Byens indgange.  

3. Markedsføring af Brædstrup – herunder status på Lokalrådets nye hjemmeside og film om Brædstrup.  

4. Busforbindelser i Brædstrupområdet.  

5. Evaluering af mødet – er der stemning for at fastsætte en ny mødedato.  

6. Evt. 

 

Referat: 

1: Godkendt 

2: Nej, til Erling Kristensens forslag, og tilbage til det oprindelige projekt. Der ses på om Erling kan få et 
andet sted. Byens indgange arbejdes der videre med.  

Jørgen spørger om der skal være 10 punkter i områdefornyelsen? Lokalrådet kommer i tvivl, og vi spørger 
Per og de andre til næste møde. 

3: Hjemmesiden er i luften, og der arbejdes videre med detaljer. 

Preben fortæller om en film, hvad er vigtig for os at få med..?? Optagelserne begynder når bøgen springer 
ud. Marianne, Preben og Søren tager et møde med Novafilm og aftaler detaljer. 

Horsens kommune har en kommunikations medarbejder Anna Ribold, som måske kan hjælpe os. 

Jørgen Korshøj undersøger hvor de 100.00 kr. til driften af Lokalrådet er og hvordan vi får fat i dem. Han 
kontakter Søren. 

4: Ulla Pedersen har arrangeret et debat/info møde omkring busforbindelserne, d. 19 februar kl. 19.00. 
Peter Sørensen deltager, lokalrådet deltager.  

Lige nu er der vedtaget en midlertidig plan, som gælder indtil slutningen 2020. Lokalrådet skal have en 
holdning til busruterne, foråret 2019 skal vi have et udkast. 

5: Alle var glade og godt tilpasse, så der er stemning for et møde mere til efteråret. Preben sender en dato 
rundt. 

6: Olav har et punkt omkring Byudvikling af Brædstrup. Der tales omkring nye områder til udstykning af 
byggegrunde, søen 2 + Sorgenfri. Lokalrådet skal have en holdning og komme med et oplæg til kommunen. 
Olav kommer med udkast.  


