
Generalforsamling i Brædstrup Lokalråd 
Lørdag 22.08.2020 kl. 14.00 på Brædstrup Bibliotek  

 

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægternes §4  

til generalforsamling i Brædstrup Lokalråd. 

Lørdag d 22. august kl. 14.00 på Brædstrup Bibliotek 
 

Dagsordenen ifølge vedtægterne kan læses på braedstrup.dk 
 

Dagsorden = almindelig 

Referat = kursiv 

1. Valg af dirigent. 

a. Lokalrådet indstiller Ole Schultz 

b. Ole Schultz er valgt. 

2. Valg af referent. 

a. Lokalrådet indstiller Mette Toft Oxbøll 

b. Mette Toft Oxbøll er valgt. 

3. Fremlæggelse af årsberetning, revideret regnskab og budgetter. 

a. Årsberetning v. formanden 

i. Formanden beretter om grundlaget for at mødet først holdes nu (Covid-19) og at 

han, Søren Munk, afgår som formand. Der er fortsat store forventninger til 

lokalrådet og hvad det kan være med til at skabe. Derudover fortælles der lidt om 

lokalrådets historie, nuværende og kommende projekter. Hjemmesiden 

braedstrup.dk, annoncen i Århus onsdag samt filmen ’Brædstrup – byen i 

Bakkelandet’ vises også undervejs.  Formanden takker ligeledes for samarbejdet til 

de involverede parter. 

b. Regnskab v. formanden 

i. Regnskabet fremlægges, ingen spørgsmål eller kommentarer. Regnskabet er 

tilgængelig på hjemmesiden www.braedstrup.dk 

c. Budget 2020 v. formanden 

i. Budgettet gennemgås, ingen spørgsmål eller kommentarer. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

a. Forslag om mere kunst 

i. Brædstrup Kunstforening har ansøgninger inde ifht. fortovsfliser samt de har i 

samarbejde med borgerforeningen ansøgt og fået penge til en ny skulptur til 

Dommerhaven. Lokalrådet hører gerne om flere initiativer og konkrete projekter til 

mere kunst og kultur i Brædstrup og det nye lokalråd tager punktet med videre. 

b. Forslag om mere biodiversitet 

i. Tages med videre til det nye lokalråd.  



ii. Der stilles spørgsmål til en ’bypedel’, da der er for meget ”biodiversitet” langs 

hovedgaden – her er det lodsejeres eget ansvar at holde fjerne ukrudt og generelt 

holde det pænt.  

iii. Der stilles forslag til, at man måske kunne få ’skummet’ fortovene, som de gør i 

Horsens ifht. ukrudt. 

c. Forslag om plads til autocamper 

i. Der stilles spørgsmål ifht. konkurrence med campingpladser 

ii. Nævnes også for vores lokalpolitiker, Jørgen Korshøj 

iii. Dirigenten slår også et slag for at autocampere er på vej frem og tiltrækker turisme. 

5. Præsentation af fødte medlemmer af lokalrådet 

a. Brædstrup IF - Søren Munk 

b. Brædstrup Borgerforening – Jens Skifter 

c. Brædstrup Handel og Erhverv - Pernille 

d. Brædstrup Skole – Mette Oxbøll 

i. Medlemmerne præsenterer sig selv kort 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Marianne Nørmark modtager genvalg. 

b. Kætil Leo Rokkjær modtager ikke genvalg. 

c. Lokalrådet foreslår Marianne Nørmark. Kim Bak Hansen vil gerne være med i lokalrådet. 

Tina Steffensen og Michael Frisk stiller også gerne op, men kunne desværre ikke deltage på 

mødet. 

d. Der stemmes, og der skrives to navne på stemmesedlen. Marianne Nørmark og Kim Bach 

Hansen er valgt til bestyrelsen. 

7. Valg af 1. og 2. suppleant 

a. Marianne Daugaard og Malene Hermansen genopstiller ikke. 

b. 1. suppleant Michael Frisk og 2. suppleant Tina Steffensen. Vi hører efter flere suppleanter, 

der er ikke flere. 

8. Valg af revisor. 

a. Lokalrådet indstiller Skanderborg Revision 

b. Skanderborg Revision er valgt 

9. Præsentation af aktivitetspark, ungepladsen samt Banesti/Banetorv. 

a. Aktivitetspark v. Thomas Schmidt 

i. Thomas præsenterer. Der stilles spørgsmål til toiletter og skraldespande. 

Skraldespande er indtænkt i projektet.  

b. Ungeplads v. Heidi Daugaard 

i. Heidi præsenterer det, samt fortæller om FreeZone og Ungdomsklubben. Så vi har 

faktisk noget for unge fra 5.kl og op til 29 år. Ligeledes er der noget ’Natteravn’-

projekt på bedding.  

c. Banesti/Banetorv v. Marianne Nørmark 

i. Marianne præsenterer og fortæller bl.a. om midlerne – der er afsat 8,5 mill. kr. 

Ifølge planen pt. skulle Banetorvet gerne stå færdigt i starten af 2021. Der spørges 

igen ifht. toiletter i folkeparken, så skal den gamle spejderhytte rives ned, så der 

kan etableres til toilet, oprindelig indgang til folkeparken – dernæst fx 

informationshytte. 

10. Evt. 



a. Jørgen Korshøj spørger til udbredelsen af kalenderen – mere reklame for den! Det er 

lokalrådet helt enig i, og der drøftes flere muligheder for udbredelsen. 

b. Lokalrådet vil gerne videregive en idé om en by- og eventkoordinater, hvor lokalrådet søger 

fx 2-400.000 hjem til at aflønne en medarbejder i et år, ca. 15-25 timer om ugen. Her skal 

alle tråde, foreninger mv. samles 

c. Til slut nævnes konstitueringsmødet i lokalrådet den 15. september kl. 19.00 i Brædstrup 

Hallen. 


