
 

 
 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag den 9 oktober 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. 
 
Deltagere: Jens Skifter, Niels Dybdahl, Kætil Rokkjær, Marianne Nørmark, Mette Toft 
Oxbøll, Linda Mikkelsen, Søren Munk og Heidi Daugaard. 
Afbud: Marlene B Hansen.  

 

1. Referent:  Mette  

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

1. Mette sender mail til kommunen, vedr. om der evt. står et busskur på materielgården. 

3. Støtteforeningen for Brædstrup skole kommer ca. kl. 20.00. 

- Anne-Lise og Heidi fortæller om foreningens formål. Foreningens grundlag var faktisk at finde 

midler til skolens legeplads, men da der pt ikke er ressourcer til at søge fonde, så er man gået 

over til et fokus på at forsøde elevernes hverdag. De vil gerne have hjælp til fondssøgning. Vi 

stiller forslag om personer, der evt. kan hjælpe. Forslag om styrket indsats- og fokus på 

indskolingen, hvor forældrene er ’sultne’. Forslag til arrangementer, som Støtteforeningen kunne 

lave. Fundraising fra Brædstrup By – ”vi mangler at få det lækkert til de små”. Hvordan sælger 

man idéen til forældrene? Lokalrådet kontakter Ejendomsservice ang. mulighed for at igangsætte 

noget med legeplads for de små. 

4. Per Luchtemeier har lavet afrapportering til Landdistriktspuljen. Se vedhæftede. 

5. Horsens Planstrategi 2019. kan se på link : https://planstrategi2019.horsens.dk/   
Åben hus arrangement Tirsdag d. 22. oktober kl. 14.00 til 18.00: Super Brugsen Brædstrup 
 

6. EDC har planer om at lave en velkomstpakke til tilflyttere. De vil gerne lave en velkomstpakke til 

tilflyttere. Lokalrådet (Niels) vil gerne finde ud af, hvad man får som tilflytter til Horsens Kommune, og 

så vil vi gerne samle trådene for Brædstrup og omegn. 

7. Underskrifter til Jyske bank – Marianne og Kætil mangler stadig. Vær sød at send jeres underskrifter 

samt dokumentation (billede af pas og sygesikring) til Jyske Bank. 

https://planstrategi2019.horsens.dk/


 

8. Eventuelt. Kalenderen til hjemmesiden er sat i gang. Afleveringsdato kendes ikke endnu, Jens 

kontakter dem. Ungecafé ’Freezone´ - for at være frivillig skal have børne- samt straffeattest. Vi 

forsøger at finde et sted, hvor de kan opbevares. Forslag om at lave en julefrokost, for at øge 

sammenholdet og støtte trivsel i lokalrådet – samtidig vil vi gerne støtte de lokale initiativer, så vi 

flytter den til februar og lokalrevyen. Vil man gerne have sin partner med, betaler man selv. 

Nysgerrighed ifht. en fysisk kalender, som tidligere var på tale fra en borger i Brædstrup. 

Borgerhenvendelse på FB ang. forskønnelse langs byens veje, vi kontakter kommunen ang. 

borgerinitierede projekter, fra lokalrådet bakker vi op og foreslår biodiversitet som præmis. 

 
 
Med venlig hilsen 
Søren Munk 
Formand – Brædstrup Lokalråd 
 
 


