
 

 

 
 

Dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag den 20 august 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, Kætil 
Rokkjær, Pernille Stobberup, Søren Munk 
Afbud; Heidi Daugaard 

 

 

1. Referent:  Mette  

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

1. Referat er godkendt, intet til opfølgning. 

3. Ungdomspladsen indvielse  

1. Vi har foreslået den 4. eller 5. september, men har intet hørt tilbage. Vi afventer svar fra 

kommunen.  

4. Generalforsamling 2020. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer.                                             

Bestyrelsens foreslog til dirigent er Ole Schultz. 

1. Regnskabet forefindes på hjemmesiden, braedstrup.dk → link til det fra Prezi. 

2. Thomas Schmidt fortæller om Aktivitetsparken. Heidi fortæller om Ungepladsen. Marianne 

fortæller om Banetorvet.  

3. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer: Kim Bach Hansen, Michael Frisk, Brian Ravn, Rikke 

Hedegaard, Tina Steffensen 

4. Corona-forbehold → Vi stiller op i den store sal, så vi kan holde god afstand. Vi sørger for 

spritdispensere, så alle kan spritte af ved indgangen og ved evt. forplejning.  

5. Naturstien – lys på stien samt sand eller grus ved vintertide. 

5. Eventuelt. 

1. Jens laver et opslag til FB, som også gerne skal ud på AULA samt Brædstrup Skoles FB. Vi 

inviterer ligeledes lokalpolitikerne samt landbetjenten. 



 

 

2. Running dinner. Et koncept, hvor man kan tilgodese både unge og gamle, tilflyttere mv. 

3. Vinterbadning v. Ring Sø 

4. Skaterpark – kunne skolens legeplads blive byens legeplads. Resten af områderne trænger. 

5. Vægmaleri på gavlen den gamle slagterbutik. 

6. Ved hjørnet af Søndergade og Vestervangen, som Søgade fører til, er der et lille hjørne, der 

kunne udnyttes meget bedre. En slags byhave copy-paste eller ’mini-torv’. 

7. Træerne lang Bredgade er flere steder knækket eller gået ud. Kunne de skiftes, så 

helhedsindtrykket igen står skarpt? 

 
 
Med venlig hilsen 
Søren Munk 
Formand – Brædstrup Lokalråd 
 
 

2020:  

 

 

22.august kl. 14.00 (lørdag) = Generalforsamling på bibliotek 

15. september (tirsdag) Konstitueringsmøde kl. 19.00 i Brædstrup Hallens mødelokale 
 


