
 

 
 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag den 7 november 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; Jens Skifter, Niels Dybdahl, Kætil Rokkjær, Marianne Nørmark, Mette Toft 
Oxbøll, Linda Mikkelsen, Søren Munk, Malene B Hansen og Heidi Daugaard 
Afbud: Jens Skifter, Malene B. Hansen 

 

 

1. Referent:  Mette  

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde, op opfølgning på nogle af punkterne. 

1.   

3. Niels - Per Luchtemeier opfølgning d. 13 november. 

1. Afbud fra Linda og Marianne. Husk at få udfyldt kompetenceskema, uanset deltagelse 

(senest på lørdag). Tænk også gerne over disse fem spørgsmål – send gerne svarene til 

Per, hvis du ikke deltager. 

1. Hvad motiverede dig til at stille op til Lokalrådet? 

2. Hvad er du både god til og synes er sjovt/motiverende/interessant? 

3. Nævn evt. opgaver i Lokalrådet, som du helst vil undgå? 

4. Hvad ser du som lokalrådets vigtigste mission og største udfordringer? 

5. Overvej konkrete mål for fremtidens arbejde i lokalrådet. 

4. Malene – materiale vedr. fondssøgning  

1. Punktet udgår pga. afbud og udtrædelse. Der skal findes en ny suppleant. Der udsendes 

materiale vedr. fondssøgning fra Søren. 

5. Møde dato for indkaldelse vedr. Bakkelandes byfest, og eventuelt andet til dette møde. 



 

1. Handel og Erhverv, evt. Støtteforening til Hospice og Klippen. Forslag til mødedato 25/2-

2019. Helle Pørtner inviteres til møde med lokalrådet den 8/1-2019, så vi kan lave en 

dagsorden for mødet den 25/2. 

6. Eventuelt. 

1. Tina vil gerne have nogle søgeord til kalenderen. Vi foreslår: 8740, brædstrup, pejsegården, 

bakkelandet, den genfundne bro, det gamle posthus, banko, ring sø, tinghuset, naturstien, 

brædstrup hallen, brædstrup svømmehal. 

2. Snak om en kvartsides annonce til fremtidige borgere i Brædstrup, som Niels er tovholder 

på. 

3. Til den 6/2-2019 inviterer vi lokalpolitikerne med. 

4. Lokalrådets pilotprojekt ’FreeZone’ har afholdt Halloween-fest i samarbejde med Handel og 

Erhverv. Det var en stor succes, og FreeZone vil gerne gøre det igen næste år.  

 
 
Med venlig hilsen 
Søren Munk 
Formand – Brædstrup Lokalråd 
 
 


