Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag 4/9
kl. 19.00
Deltagere: Søren Munk, Kætil Rokkjær, Malene Hermansen, Mette Oxbøll, Jens Skifter
Afbud: Heidi Daugaard, Marianne Nørmark, Linda Mikkelsen, Niels Dybdahl

1. Referent: Mette Oxbøll
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Familieafdelingen har lavet et FB opslag ang. interview
a. Linda udtaler sig på vegne af Handel og Erhverv.
b. Jens Skifter har tilbudt at lokalrådet gerne vil stille op til interview.
c. Kætil har meldt sig til at udtale sig på lokalrådets vegne.
i. Vi er kendt for Pejsegården
ii. Vi er kendt for Bakkelandet / Søhøjlandet
iii. Vi vil gerne være kendt for lokalsamfundets udvikling, fællesskabet og det gode liv.
iv. Der er ikke noget vi ikke bryder os om, men dermed ikke sagt, at vi ikke har
udfordringer, men også fx en utrolig virketrang i byen, som vi gerne vil understøtte.
4. Borgerhenvendelse ang. busskur i Sdr. Vissing
a. Det må gerne være et brugt skur
b. Mette kontakter borgeren og beder om kontaktinfo hos lokalrådet i Sdr. Vissing
5. Snak om ’Min landsby’-app
a. Den kan ikke samarbejde med vores hjemmeside. Vi vil dog gerne afsøge markedet for en
app, vi vil gerne have en 8740-app. Malene undersøger nærmere.
6. Udendørs biograf v. Pejsegården
a. Lokalrådet er blevet bedt om at støtte med 5000 kr. og det vil vi gerne.
7. Snak om turiststander hos cykelhandler og Steen
a. Fremadrettet ønsker vi også én til Banetorvet / i en infohytte på Banetorvet.
8. Helle Voldby kommer fra Brædstrup Byfest og orienterer.
a. Vil gerne på hjemmesiden med Bakkelandets Byfest, vil gerne linke til braedstrup.dk fra
deres FB-side.
b. Vi snakker om regnskabet og at det ville være godt med en startkapital næste år. Det
offentliggøres snarest.
c. Vi snakker om forslag til hvad der kan puttes penge i ifht. evt. kommende overskud.
d. Er der en forening, der kunne stå for banko-dagen?
i. Jens spørger FDF
ii. Evt. spørge støtteforening for Hospice og Klippen.

9. Snak om regulær side til ”Debat 8740”
a. Der florerer rigtig meget frustration over mange ting inde på ’Det sker i Brædstrup’. En
oplevelse af at alle gode ting bliver skudt ned med negativitet med det samme. Kunne man
lave en selvstændig gruppe til debat, så det ikke skulle fylde på ’Det sker i Brædstrup’, som
også er byen ansigt ud ad til, særligt for tilflyttere.
10. Opfølgning af vores ryste-sammen dag (visionsdag)
a. God dag – måske lidt for løst styret ifht. fokus.
b. Vil gerne gentage den, så man kan få nogle handlingsplaner ud af det.
11. Evt.

a. Forventninger til vores anden suppleant
i. Tovholder på kontakt til hjælp til fondssøgning

