Dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag den 18 juni kl. 19.00
i Brædstrup Hallens mødelokale.
Deltagerer: Jens Skifter, Niels Dybdahl, Marianne Nørmark, Mette Toft Oxbøll, Kætil
Rokkjær, Pernille Stobberup, Søren Munk og Heidi Daugaard
Afbud: Ingen
Ikke tilstede: Heidi Daugaard, Kætil Rokkjær

1. Referent: Mette
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, og opfølgning på nogle af punkterne.
1. Referatet fra sidst er godkendt.

3. Heidi og Jens Skifter med info om Ungdomspladsen.
1. Jens Skifter har modtaget et par opringninger ang. den nye ungdomsplads fra FreeZone.
Om de måtte tage den i brug officielt, der blev givet lov, og FreeZone lavede et fint opslag
på FB omkring det. Desuden har FreeZone bedt om en repræsentant fra lokalrådet henover
sommeren til et interview til lokal TV. FreeZone er i gang med noget navnekonkurrence.
Lokalrådet forsøger at arbejde videre med at der kommer en ’happening’ omkring pladsen,
når tilstanden ifht. COVID-19 tillader det. Vi tænker på den første weekend i september,
hvor vi gerne vil samarbejde med Handel og Erhverv, der også har nogle tanker omkring
aktivitet i byen den weekend.

4. Niels status på annoncering i avisen Århus onsdag.
1. Niels har snakket med Nybolig og EDC, de har haft ok besøg. Om det så er annoncen eller
bare ’jungletrommerne’ eller ejendomsmæglerne egne aktiviteter, vides ikke. Vi overvejer at
gøre det igen på et tidspunkt.

5. Vores hjemmesidde. Er der noget vi kan gøre for gøre opmærksom på denne. Og ris / ros
1. Aktivitetsparken er kommet på. Kan vi gøre mere opmærksom på den? Kan vi koble den
tættere med Facebook, så kalenderen popper op i folks feed, hver gang der er en aktivitet i

den. Vi vil gerne have de lokale foreninger til at bruge den også, da det er en rigtig god
platform.

6. Generalforsamling 2020. Forslag om dato.
1. Lørdag den 19/9-2020 kl. 14-17 afholder vi generalforsamling på Brædstrup Bibliotek. Vi
snakker om et oplæg, derefter stationer, hvor man kan få mere info / stille uddybende
spørgsmål. Vi vil også gerne invitere nogle børnevenlige foreninger, så der er nogle, der
aktiverer børn fra børnefamilierne og samtidig ’viser flaget’ for deres forening. Vi kunne evt.
tage kontakt til Anna (En del af flokken) samt Mette Munk (bosætningsguiden) Vi afholder
konstitueringsmøde den 29/9 kl. 19.00.

7. Spejderhytte v. Jens Skifter
1. Jens har holdt et møde med de relevante parter ang. spejderhytten. Der er fundet en
ordning på, at spejderne formelt opsiger lejeaftale ifht. spejderhytten. Der er også lavet
aftaler om hvilke omkostninger, der betales af hvem, og hvem der udfører nedrivning osv.
En tidsplan vedr. igangsætning af nedrivning tyder på omkring august-september.

8. Eventuelt.
1. Et forslag om, at man samtidig med ’Hold byen ren’ også laver et ’Fjern ukrudt’-event.
2. Et borgerforslag omkring bynær plads til auto-campere.

Med venlig hilsen
Søren Munk
Formand – Brædstrup Lokalråd
2020:
20. august (torsdag) bestyrelsesmøde kl. 19.00 i Brædstrup Hallens
mødelokale
22. august (lørdag) Generalforsamling på Brædstrup Bibliotek kl. 14.00
15. september (tirsdag) Konstitueringsmøde kl. 19.00 i Brædstrup Hallens mødelokale

