Referat for koordineringsgruppen d. 6.2 2020 Til stede: Horsens Kommune: Jette og
Jens; Lokalråd: Marianne, Linda, Søren, Jens S

•

Ungdomspladsen
•
•
•

•

Banetorvet og Banestiens reetablering
•

•

•

Status på anlægsarbejdet
o Arbejdet skrider frem. Dog har der været en smule hærværk
Status på planlægning af linjefag vedr. møbelbygning og på planlægning af indvielse
o Brædstrup skole har noget i gang i den henseende
Status på sponsorater til drøftet supplerende udstyr/inventar til pladsen
o Lokalrådet venter med at søge sponsorater til pladsen er færdig. Både mht
elstelle, sejl osv

Status på projektering, herunder trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision og
opsummering af forventet tidsplan for anlægsarbejdet
o Forventers igangsat efter sommer.
o Stien over skolens sportsplads giver lidt udfordringer. Jens & Jens følger op med
Samn, der har et anlæg i hjørnet.
Status på input til formidlingstavle til Banetorvet
o Jens S kontakter Per K fra naturstyrelsen mhp at bruge tavlerne fra den
Genfundne bro. (efter mødet er der kommet tilsagn om at lade sig inspirere af
tavlerne ved den genfundne bro. Bent Nielsen (arkitekt) der også har hjulpet
med aktiviitetsparken, er ophavsmand)
o Linda kontakter Gökhan vedr de billeder han har i sin restaurant.
o Lokalrådet kontakter Lokalarkivet vedr andre spændende ældre fotos fra
Brædstrup midtby.

Folkeparkens revitalisering
•

Status på projektering, herunder afklaring af vilkår for etablering af toilet, sø og
indgang
o Udfordringerne med vand i parken er afklaret med Samn. Dog er det en
udfrodring med budgetfordelingen.
o Stjernholm gårdmuseum har indvilliget i at de gamle lamper fra parken kan
benyttes, mod der får to andre lamper
o Toilet er fortsat uafklaret. En oplagt placering kunne være der hvor
spejderhytten er.
o Jens S spørger Per K fra naturstyrelsen om pris og tegning af det toilet der er ved
den genfundne bro.

•
•

•

Borgerprojekter
•
•

•

Status på legecontainer ift. hærværk
o Kommunen har fjernet graffiti
Status på etablering af slangemøbel
o Afventer

Tilsagn til Mugen-skulptur i Dommerparken
Der er indtil nu givet støtte til Byfest, arrangement på Klippen, en HC Andersen dag, og
et vejvisningsskilt

Øvrigt om områdefornyelsen
o statusrapport Intet udover ovenstående

•

Nyt fra Brædstrup, orientering fra lokalrådet
a. Marianne og Jan Nørmark, står igen i år for arrangementet, ”Hold byen ren” hvor der
indsamles affald.

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6 februar kl. 19.00

i Brædstrup Hallens mødelokale.

Deltagerer; Jens Skifter, Marianne Nørmark,
Linda Mikkelsen, Søren Munk
Afbud; Niels Dybdahl, Mette Toft Oksbøll, Kætel
Rokkjær og Heide Daugaard

2. Referent: Jens Skifter
3. Godkendelse af referat fra sidste møde, op opfølgning på nogle af punkterne.
a. Referat godkendt
4. Heide med info om Ungdomspladsen.
a. Udgik i Heidis fravær.
5. Dato og indhold vi skal drøfte med vores lokale politiker Jørgen Korshøj, Ellen Schmidt og
Ole Dalh Kristensen.
a. Søren undersøger mulige datoer
6. Hvad kan vi gøre / hjælpe med for Bakkelandes byfest d. 23 maj.
a. Flest mulig møder op 29/2 hvor der er infomøde i Brædstruphallen kl 9.30
7. Generalforsamling 2020. Hvem laver hvad, for at få flere til at møde op. Hvem skal være
ordstyrer.
a. Der er kommet forslag med et par navne til lokalrådet.
b. Det undersøges om der er mulighed for en form for underholdning.
c. Det undersøges om vi kan afholde generalforsamling på Klippen
d. Marianne Sørensen, vores lokale advokat. Forslåes som dirigent.
8. Linda med info om, info-skærme / visit Horsens.
a. Der er to ledige infostandere. Forslag til placeringer:
i. Brædstrup Hallen (her kommer mange ude fra til diverse stævner)
ii. Bageren
iii. Svømmehallen
iv. Rema 1000 (de ligger langs banestien)
b. Linda følger op
9. Eventuelt.

