Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag den 5 marts 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, Marianne Nørmark, Mette Toft Oxbøll, Linda
Mikkelsen, Søren Munk og Heidi Daugaard
Afbud: Kætil Rokkjær

1. Referent: Mette
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, op opfølgning på nogle af punkterne.
1. Jens Skifter giver kort opfølgning på snak med spejderne ang. hytten. De vil bare gerne
undgå at have penge op af lommen. Så det er ikke dem, der er ”i vejen”. Vi har aftalt med
kommunen, at de undersøger ifht. juridiske forhold med nedrivning og en miljøscreening.

3. Heide med info om Ungdomspladsen.
1. Heidi træder ud af lokalrådet til næste valg, men lover at følge Ungepladsen til dørs. Heidi,
Jens Skifter og Niels mødes ang. ungepladsen.

4. Tirsdag d. 17 marts mødes vi med vores lokale politikere Jørgen Korshøj, Ellen Schmidt og Ole Dahl
Kristensen. Er der noget de skal forberede sig på til os?
1. Mette og Niels kan desværre ikke komme. Vi taler om evt. forberedelsespunkter, fx toilet,
gavlmaleri, sø, belysning, forskønnelse af bymidten (fx husfacader), hvad med kunst i
rundkørsler – er der vedtaget en strategi, deres vision for Brædstrup i fremtiden, hvornår
kommer infoskærmene, hvad med puljen til borgerinitierede projekter – bliver det en fast ting
eller kunne man overveje at prioritere pengene til kultursamvirke/lokalrådet, det ville være
godt hvis Horsens indbød alle lokalråd til en aften med vidensdeling og inspiration, og et
politisk oplæg: Hvad kan I tilbyde lokalrådene?

5. Generalforsamling den 18/5-2020 kl. 14-16, hvor skal vi være. Idéer til nye bestyrelsesmedlemmer.

1. Vi snakker om evt. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Der er et medlem, der ønsker
udtrædelse. Ligeledes ønsker vores suppleant ikke at genopstille. Fra lokalrådets side
ønsker vi gerne tre suppleanter ud over det ordinære medlem, vi kommer til at mangle.
2. Vi skal være på biblioteket i det nye lokale. Vi snakker om at lukke op ned til FreeZone plus
at de kan være i ”legerummet” på biblioteket. Linda undersøger med biblioteket om vi godt
må arrangere noget underholdning osv. Måske skal vi også bruge byrådssalen til nogle
tegneaktiviteter for børn?
3. Vi skal promovere både det vi i lokalrådet ønsker os, og invitere tilflyttere samt promovere
børneunderholdning osv. Vi skal spørge Jens Friis om han vil sammensætte et billedkatalog
som vi må vise på generalforsamlingen. Kunne Heidi og Simon komme og sige noget om
FreeZone og Ungepladsen – kunne Thomas Schmidt, aktivitetsparken også sige noget
(Søren Munk spørger ham)? Og lige så med Bakkelandets Byfest v. Helle Pørtner (Niels
spørger Helle). Ultrakorte præsentationer 3 min., og så ’workstations’ bagefter. Marianne
Nørmark står for præsentation af billedportefølje fra Jens Friis – og kontakter ham for at få
den.
4. Ordstyrer – Marianne Sørensen – har sagt ok.

6. Regnskab for 2019. Er der kommentarer?
1. Der er ingen kommentarer til regnskabet.
2. Formanden har lavet et budget for næste periode, som han gennemgår.

7. Eventuelt.
1. Hvem overtager FreeZone efter Heidi? Hun lover gerne en solid overlevering. Der skal laves
en specifik beskrivelse af, hvad FreeZone/Sund By har brug for, fra en
lokalrådsrepræsentant. Lokalrådet har bl.a. stillet et fjernsyn og pc til rådighed. FreeZone er
et pilotprojekt i 2 år, men skal på sigt evalueres og måske forlænges. Husk at sælg jer selv
som til for borgernes skyld, da mange borgere tror, vi er et politisk organ.
2. Linda undersøger info ifht. gavlmaleri og om det kan søges i kulturafdelingen eller lign.
3. Linda undersøger omkring en MySelfie til åbningsfesten af ungepladsen den 22. maj. Ud fra
det navn, borgmesteren afslører den 6. maj, laves et # (hashtag) som de unge kan bruge til
billederne fra dagen.

4. Niels orienterer ang. fx små videoer af tilflyttere, måske med en pendler-vinkel.
5. Mette husker at sætte Tina på som cc, når hun udsender referater, så de også kan komme
på hjemmesiden. tina@tkj.nu
6. Marianne Nørmark tager kontakt til Tina Kortbæk ang. udskiftning af billeder på
hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Søren Munk
Formand – Brædstrup Lokalråd
2020:
5. marts ( torsdag ) = By F. og bestyrelsesmøde
17.marts møde med lokal politiker kl. 19.00
2. april (torsdag) = By F. og bestyrelsesmøde
18. april kl. 14.00 (lørdag) = Generalforsamling
29. april (onsdag) = Konstitueringsmøde

