Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 14 august kl. 19.00
i Brædstrup Hallens mødelokale.
Der er først møde med Horsens kommune om områdefornyelsen kl. 17. 30 samme
sted.
Vi er alle inviterede til dette møde. Der vil blive serveret snitter og kaffe, under
mødet eller lige bagefter.
Deltagerer; Marianne Nørmark, Kætel Rokkjær, Mette Toft Oksbøll, Jens Skifter, Linda
Mikkelsen, Søren Munk og Marlene B Hansen.
Afbud;

1. Referent: Linda
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Frivillig Cafeen orientering.
Frivillig cafe er åbnet. Simon er ansat i flexjob i cafeen. Han står for frivillig delen, hvor hans
jobbeskrivelse bliver lavet i nærmeste fremtid.
Frivilligcafeen er åben for alle unge, som har lyst til en snak og vi håbet at kunne lave forskellige
arrangementer.
Mange voksne mødte ind til Åbent hus, men ikke så mange unge.
Simon arbejder på facebook gruppen, for at gøre opmærksom på sig selv.
Der bliver tilbudt diverse aktiviteter, som folk selv skal komme med forslag til, hvortil Simon
hjælper med booking af lokaler og mindre koordineringsarbejde.
Åbning af stedet bliver 22. august, hvor der bliver indrettet lokaler.
Pilotprojektet varer i 2 år og vi håber at det bliver til en forening på sigt.
Lokalrådet kunne godt være med i opstart af nogle arrangementer i byen.
4. Kræmmermarked d. 7 september. Hvad skal vi lave der?
Vi vælger ikke at være til Kræmmermarked denne dag.

5.

Støtteforeningen for Brædstrup ny dato.
Mette undersøger og kommer med en ny dato.

6. Hjemmesidde / Br. Film
Filmen er taget godt imod og er godt delt på Facebook
Skal vi evt. gøre med ud af filmen på Facebook? Vi får lavet et dankort, så vi kan dele filmen
længere ud. Søren sætter gang i dankort.

7. Eventuelt.
Vi undersøger muligheden for mere siddeplads i parken. Kan vi lave en midlertidig løsning?
Jens undersøger.
Helle og Anders kommer på næste møde med info omkring Byfesten.

Med venlig hilsen
Søren Munk
Formand – Brædstrup Lokalråd
Lige en reminder til flere af os fra Tina Kortbæk:
Jeg vil rigtig gerne, hvis følgende vil sende et lille skriv og et billede til hjemmesiden, så jeg kan få den helt
opdateret:
Jens mangler mail
Mette mangler blot et foto
Malene mangler foto og et lille skriv
Linda mangler både foto og et lille skriv
I forbindelse med ”skrivet” tag da gerne udgangspunkt i en af de andres: http://braedstrup.dk/kontakt/soerenmunk

