
 

 
 

 
Nyt fra formanden 
Så har vi overstået vores generalforsamling 

og er godt i gang med planlægning af dette 
år. 

 
På generalforsamlingen blev der besluttet, 
at Brædstrup Borgerforening og Brædstrup 

Turistforening skulle fusioneres. Fusionen 
vil ske i løbet af 2018, men inden det hele 

kan ske skal vi, i Brædstrup Borgerforening 
have ændret vore vedtægter så de passer 
til sammenlægningen. Indtil den endelige 

fusion er sket vil Brædstrup Turistforening 
fortsætte deres planlagte aktiviteter.  
På valg var Jane Bønnelykke og Marianne 

Overvad, begge blev genvalgt. 
 

I skrivende stund har vi allerede afholdt 2 
af de planlagte arrangementer, Lokalrevy 

og Fastelavn. Begge arrangementer blev 
rigtig godt besøg, det er vi i bestyrelsen 
glade for.  

 
Kigger vi lidt fremad, blev vi på general-

forsamlingen opfordret til, at lave arrange-
menter, hvor vore medlemmer bliver til-

godeset f.eks. med en mindre pris til nogle 
arrangementer, hvor der er betaling. Det 
vil vi naturligvis prøve at arbejde videre 

med.   
 

I Lokalrådet er Brædstrup Borgerforening 
repræsenteret ved Olav Holst.  
Olav og resten af bestyrelsen gør et stort 

stykke arbejde for, at gøre Brædstrup By til 
en spændende by at være bosat I. 

Nu venter vi med spænding på, at se de 
første resultater.  

 
 
 

     Mange tak for dit medlemskab  
    Sammen med dette nyhedsbrev, sender       
    vi igen girokort ud til vores medlemmer.  
    Det koster 125kr/år 

    OBS der er nu mulighed for at betale via 
 

MobilePay 15977 

 
dog skal du huske at skrive i tekst 

medlemsnummer og/eller dit navn 😀 

 
 

 

       Nyt vedr. lokalrådet 
 

Brædstrup Handel & Erhverv har et fast 

medlem i Lokalrådet, den lokale 

erhvervsforening har derfor valgt, at 

pege på Ejendomsmægler Rasmus Friis 
Kronborg fra Nybolig- Brædstrup, som 
deres repræsentant i Lokalrådet. 

 
Opstart af fælles kalender til byens 

arrangementer. Her kan alle åbne 
arrangementer lægges ind.  
 

De 18. mill som er bevilliget til by-
fornyelsen, er nu frigivet til brug over 

de næste 5 år.  
Områdemidlerne til Brædstrup kommer 
til at dække "alt det imellem husene", 

hvilket vil sige torve, pladser, trafik og 
opholdsarealer. 

Ud af de 18 mill er der, afsat 200.000 kr 
om året, som f.eks kan bruges til at 

afholde arrangementer og/eller sætte 
sociale og kulturelle aktiviteter igang. 
Det gælder allerede fra i år.  

 
Aktivitetsparken og folkene bag den, 

skal afvente parkens renovering, inden 
de igen kan påbegynde deres arbejde. 
  

 
Find os på vores hjemmeside:  

 

         www.braedstrup.info/ 
 

Følg med i diverse aktiviteter og 
arrangementer i Brædstrup!  

 

Tjek aktivitetskalenderen her: 
http://www.braedstrup.info/aktivitetskalender/kalender.aspx    

 

http://www.braedstrup.info/
http://www.braedstrup.info/aktivitetskalender/kalender.aspx


Arrangementer  2018 
 

 
 

    

     
 
 

 
 
5. juni 2018 kl. 14 
Grundlovsmøde i Brædstrup  
Programudkast: 
14.00 Velkomstsang ved Jørgen Forsingdal 

14.05 Velkomst  
14.10 Fællessang ved Jørgen Forsingdal 
14.15 1. taler er ungdomstaler Nima    

14.25 Fællessang ved Jørgen Forsingdal 
14.30 Sang og underholdning ved Jørgen 

Forsingdal og Annette Lindgren     
Herunder fællessang. 
15.10 Hovedtaler er Henrik Wigh-Poulsen 

vores nye Biskop     
15.30 Glad musik til den fælles 

skovturskaffe  
15.45 Afsluttende fællessang v/ Jørgen 
Forsingdal og tak for i dag 

 

 

Konferencier: Berit Hune Jørgensen  

 
 
Ved dårligt vejr 

flyttes arrangementet 
til minihallen.   

 
Der serveres gratis 

eftermiddagskaffe & 
brød. 
 

  
 

Arrangører:  
 
Menighedsrådet  

Socialdemokraterne  
Venstre  

Brædstrup Borgerforening. 
 

   

     

Sct. Hans aften ved Ring Sø     
        Lørdag den 23. juni 2018 

Traditionen tro holder vi arrangement ved 

Ring Sø.  
 
Kl. 18.00 Er der mulighed for at spise sin 

medbragte mad og/eller kød som evt. kan 
steges på grillen. Den er tændt og klar til 

brug.  
 
Det er ikke tilladt at medbringe egne 

drikkevarer.  
 

Der sælges:  
Øl, vin og vand til rimelige priser. 
Gratis snobrødsdej – pinde kan lånes. 

 
Kl. 20.00 Er der båltale ved Preben Norup 

og lige efter tændes bålet 
 
Ca. kl. 21.00 Afslutning 

 
ALLE ER VELKOMMEN.  

Medbring gerne tæppe, bord og stole.  

 
Bestyrelsen for Brædstrup Borgerforening 
 
Jørn Finseth         -   E-mail finseth@turbopost.dk     
Brian Krogh         -   E-mail brian@tcbraedstrup.dk  
Kirsten Olsen         -   E-mail rottehullet8740@gmail.com 

Marianne Overvad -   E-mail overvad10@fiberpost.dk   
Jane Bønnelykke     -   E-mail jpb@fibermail.dk 

 
 
 
 

Venlig hilsen og på gensyn  
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