Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag den 8 januar kl. 19.00
i Brædstrup Hallens mødelokale.
Der er først møde med Horsens kommune om områdefornyelsen kl. 17.30 samme
sted.
Deltagerer; Jens Skifter, Niels Dybdahl, Mette Toft Oxbøll, Linda Mikkelsen, Søren Munk
og Heidi Daugaard
Afbud; Kætil Rokkjær og Marianne Nørmark

1. Referent: Mette
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, op opfølgning på nogle af punkterne.
1. Lokalrådet indstiller sammen med nogen andre ny linjeføring af vej ifht. udvidelse af DLG.

3. Niels – markedsføring
1. Er det omkring påske, at skrivet omkring Brædstrup ifht. markedsføring skal i avisen? Vi
sætter en annonce i før og en efter. Den 1. april og den 15. april. Niels kontakter
ejendomsmæglerne ifht. annoncerne.

4. Kl. 19.30 kommer Helle Voldby til drøftelse om, hvordan vi kan hjælpe med at bakke op og hjælpe
Bakkelandes Byfest d. 23 maj.
Helle har også idéer om, hvordan man gør Brædstrup interessant.
-

En repræsentant fra BIF, en fra BHK, en fra svømmeklubben, spejderne, støtteforeningen,
bakkelandets friskole, løbeklubben, karateklubben (byfest indkalder til møde), samt en
repræsentant fra lokalrådet. Mødet er den 25/2-2020 kl. 19 i Brædstrup Hallen. Bakkelandets
Byfest kalder ind til mødet.

-

Disco-festen (den fra Sdr Vissing) flyttes til teltet om fredagen – så der kan være så mange som
muligt. (Støtteforening og Sdr Vissing)

-

Der er også indvielse af Ungdomspladsen om fredagen. Send gerne et lille skriv til Helle ang. det
(Heidi)

-

Overvej fredag aften til forældrene (jazz og gin), mens børnene er til disco.

-

Lørdag er der rundstykker i byhaven fra 10-12.

5. Generalforsamling 2020. 18/4 kl. 14. Marianne er på valg. Hvad skal vi lave for at få flere til at møde
op?
1. Niels vil gerne brygge på en artikel sammen med Heidi, der fortæller lidt mere om, hvad det
egentlig er vi laver.
2. Til generalforsamlingen holder vi det enkelt – måske forsøger vi at få arrangeret at nogle
elever kan passe nogle børn, så deres forældre kan komme til generalforsamling. Måske i
skolehallen og det er 8 klasses elever (tjen penge til lejrskolen?). Alternativt kan vi måske
holde det på Klippen? Måske søge penge hjem til en Cirkus-Line eller sådan noget
workshop for børn.

6. Eventuelt.
1. Der skal info ud om hvor info-skærmene er/skal være. Vi foreslår cykelhandleren og
bageren. Linda mødes med VisitHorsens ang. det.
2. Opdatering ang. busskur.
3. Opdatering ang. aktivitetspark.

Med venlig hilsen
Søren Munk
Formand – Brædstrup Lokalråd
2020:
6. februar (torsdag) = By F. og bestyrelsesmøde
25. februar (tirsdag) = Brædstrup Byfest møde for alle
5. marts ( torsdag ) = By F. og bestyrelsesmøde
2. april (torsdag) = By F. og bestyrelsesmøde
18. april (lørdag) = Generalforsamling
29. april (onsdag) = Konstitueringsmøde

