
 

 
 

 
Nyt fra formanden 
Så har vi taget hul på et nyt år. Vi har 

fået afholdt den årlige generalforsamling, 
hvor der var genvalg til Kirsten Olsen og 
Jørn Finseth. Desværre fik vi ikke den 

sidste plads besat, så skulle du være den, 
som har lyst til at deltage aktiv i Borger- 

og Turistforeningens arbejde, hører vi 
gerne fra dig.  
Året 2018 endte med et overskud, hvilket 

vi er godt tilfredse med.  
Året bød ikke på de store forandringer. 

Dog skal nævnes, at sammenlægningen 
med Brædstrup Turistforening nu er 
endelig besluttet.  

Vi fik vedtaget nye vedtægter for 
foreningen Brædstrup Borger- og 

Turistforening, så nu skulle alle for-
maliteterne være på plads.  

Efter generalforsamlingen fortalte Olav 
Holst om arbejdet i Lokalrådet. Han 
kunne fortælle, at lokalrådet ikke havde 

fået den optimale start.  På nuværende 
tidspunkt var man i gang med den 6. 

kontaktperson i Horsens Kommune og 
dette betyder, at tingende er gået meget 
langsomt. Men som nogle måske har læst 

i dagspressen er der nu lysere tider på 
vej. Ungdomspladsen på Skolegade vil 

blive færdiggjort i løbet af sommeren.   
Næste store opgave er at skabe et nyt 
Stationstorv, - så der er lys forude.  

Et lille opråb! Hvis vi fortsat skal lave 
arrangementer, er det vigtigt, at vi får 

opbakning, så kom og deltag. 
Der er især et arrangement her i 2019, 
der er vigtig for os, da det koster en del 

penge. Den 24. august får vi besøg af 
Prinsens Musikkorps, måske med solist. 

Vi starter med, at spise frokost sammen 
(nedsat pris for medlemmer), hvorefter 
Musikkorpset begynder at spille ca. kl. 

14.00, så følger 2x45 minutter med 
populær musik, så mød op til en 

musikalsk eftermiddag.    

 

Mange tak for dit medlemskab!  
Sammen med dette nyhedsbrev, sender       
vi også opkrævning ud til vores  

Medlemmer.      Det koster 125kr pr. år. 
 

OBS-der er nu mulighed for at betale via 
 

       MobilePay 15977 

 
dog skal du, huske at skrive i teksten. 

”medlemsnummer og/eller dit navn”       

 

 
  Nyt vedr. Lokalrådet. 
 

Der har været generalforsamling i Lokal-

rådet. 

Brædstrup Borger- og Turistforening har 

en fast plads i bestyrelsen og det næste 

år, er vi repræsenteret ved Jens Skifter. 

Herfra vil vi ønske Jens held og lykke 

med arbejdet.  

Det næste store projekt i Lokalrådet er 

færdiggørelsen af Ungdomspladsen på 

Skolegade 9. Dernæst følger i 2020 hele 

området omkring Stationspladsen og 

genetablering af den oprindelige banesti 

ind gennem byen. 

Et grønt område skal danne overgang 

mellem Parken og Stationspladsen. Et 

ønske er også, at der bliver tænk vand 

ind i dette store projekt. Det bliver 

spændende, at følge arbejdet med at 

gøre Stationspladsen til en plads, vi som 

borgere vil benytte. 

Til slut vil jeg lige nævne, hvem der kom 

i bestyrelsen for Lokalrådet. Bestyrelsen 

ser således ud: Søren Munk, Mette Toft 

Oksbøll, Kertel Rokkjær, Marianne 

Nørmark, Linda Mikkelsen, Niels Dybdahl 

og vores repræsentant Jens Skifter. Som 

suppleant blev Heidi Daugaard valgt.   

  

   Find os på vores hjemmeside:  
 

         www.braedstrup.info/ 
 

 
 

http://www.braedstrup.info/


Arrangementer  2019 
 

* Lørdag den 11. maj  
Rundt i Gl. Brædstrup Kommune. 

Det er den ene af vores by-ambassadører, 

som hjælper med, at gøre byen mere 
attraktiv for tilflyttere. 
 

* Tirsdag den 28. maj  
Historien om Bredvad Mølle.  

Besøg på den historiske gamle vandmølle 
 

* Torsdag den 20 juni  
Træden kirke og kirkesti.   
Vi mødes ved Træden Kirke og ser den 

middelalderlige kirke og nye sognehus. 

     

 

 

 

 

 

* Søndag den 23. juni 

Sct. Hans aften ved Ring Sø     
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. 19.30  
Er der båltale og lige efter tændes bålet. 

 
Ca. kl. 21.00  

Afslutning. 
 
ALLE ER VELKOMMEN.  

Medbring gerne tæppe, bord og stole. 
 

 
 
* Tirsdag den 13. august  
Besøg på Gudenå Camping 

(virksomhedsbesøg). Lejrcheferne Helle 
Levring og Ole Vinther vil fortælle om 

pladsen. 

 
 

*Lørdag den 24. August kl. 13.30  
Prinsens Musikkorps + solister  
 
 

Find uddybende beskrivelser af 
disse arrangementer i kalenderen 
eller på vores hjemmeside. 

 

 
Venlig hilsen og på gensyn 

 

Bestyrelsen for Brædstrup Borger- og 
Turistforening 
 
Jørn Finseth         E-mail finseth@turbopost.dk     
Kirsten Olsen         E-mail rottehullet8740@gmail.com 

Marianne Overvad E-mail overvad10@fiberpost.dk   
Jane Bønnelykke     E-mail jpb@fibermail.dk 
OBS! 
Vi har en verkant plads, som vi håber, der er en 
ildsjæl eller to, som har lyst til at prøve kræfter 
med.   

 
 

Følg med i diverse aktiviteter og 

arrangementer i Brædstrup!  

 

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