
 

 

Bestyrelsens beretning for året 2019. 
 

Lørdag d. 18 april skulle vi have haft generalforsamlingen. Men så kom Coronavirus 19 og lukkede 
for den mulighed. Derfor er det i dag, selvom, at det står i vedtægterne at den skal afholdes inden 
udgangen af april. 
 
Det er nu gået knapt halvandet år siden jeg blev formand. Der aftalte vi at jeg tog 1 år, så var der 
andre, der skulle overtage. Så når vi har fået sammenstat en ny bestyrelse, finder vi en ny 
formand. Vi kar konstitueringsmøde den 15 september. 
 
Jeg vil, i min beretning forsøge at informere om hvad der er sket siden sidste generalforsamling og 
hvilke udfordringer vi føler at vi har haft. 
 
Der har været, og er forhåbentlig stadig store forventninger til de resultater som lokalrådet kan 
skabe. Disse forventninger er jo med til at vi yder det optimale for at Brædstrup udvikler sig som vi 
alle ønsker at den skal, som kommunens center by. 
 
Og Brædstrup udvikler sig i disse år, det er vist synligt for enhver, og det gør byen bla. fordi der er 
så mange, der vil, at byen skal vokse til glæde for alle – butikker, institutioner og virksomheder. 
 
Og hvor er det så at Lokalrådet kan være med til at gøre en forskel? 
 
Hvis vi lige spoler tilbage til start, så blev Lokalrådet etableret med det formål at være bindeled 
mellem alle foreninger og borgere i Brædstrup, og Horsens kommune. Det var det ene primære 
formål – det andet, er at skabe en kalender / Hjemmeside nemlig Brædstrup.dk der samler og 
koordinerer alle arrangementer i byen. 
 
Økonomisk er vi udfordret, fordi vi ingen indtægter har. Vi er nød til at søge Horsens kommune, 
hvert år om støtter, til markedsføring / hjemmesidde / møder m.m. I 2019 fik vi kr. 100.000 og i år 
har vi fået kr. 70.000. Dagsdato står der kr. 88.765 på vores konto. 
 
I forbindelse med opstart af Lokalrådet ansøgte man om støtte til forsøgsprojekter fra 
Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og fik bevilget kr. 230.000,- der bla. skulle bruges til en 
hjemmeside, etablering af kontor,  en film om Brædstrup, mødeudgifter samt by sekretariats 
funktionen. Da vi valgte at ophøre samarbejdet med Mogens Knudsen forsvandt denne funktion 
og dermed budgetgrundlaget. 
 
Vi har derfor, i samarbejde med Per Lüchtemeier indsendt en anmodning om godkendelse af 
ændringen  af projektet, samt et revideret budget der afspejler den virkelighed vi befinder os i nu.  
Erhvervsstyrelsen har godkendt denne. Per Lüchtemeier har også lavet evalueringen af projektet 
for lokalrådet. Vi har fået kr. 207.651,18 i alt fra Erhvervsstyrelsen ud af de ansøgte kr. 230.000 
Vi har også en haft Per Lüchtemeier til en visions / ryste sammen dag lørdag d 31 august. Det var 
en god og spændene dag. Bestyrelsen og vores 2 suppleanter Heidi og Malene deltog. Vi var på 
Brædstrup skole. 
 



 

 

 
Vision blev. 
Brædstrup lokalråd arbejder for, lokalsamfundets udvikling, fællesskabet og det gode liv. 
 
Hvordan? 
 
Lokalrådet søger til enhver tid det inkluderende samarbejde og den åbne dialog med alle borgere 
og myndigheder. Vi vægter synlighed meget højt, og er tilgængelige for alle, både fysisk og digitalt. 
Lokalrådet inddrager alle borgere i arbejdet for at styrke den lokale identitet og stolthed. Vi 
understøtter de gode traditioner og medvirker til fornyelse af lokalsamfundets kultur gennem 
samskabelse og nye initiativer. 
 
Lokalrådet  kommunikerer målrettet og vedkommende. Vi er det direkte kontaktled mellem 
kommune og lokalsamfund i sager af offentlig karakter, og som gode ambassadører søger vi altid 
at støtte og indfri lokale interesser og potentialer. 
 
Og så lidt om nogle af de synlige resultater vi har skabt i perioden.  Heide og Kætil har fået 
Frivilligcafeen Free Zone op at stå. Det er skabt i på et godt samarbejde med Sund By Horsens, og 
har fået til huse her på biblioteket. Det er blevet  et samlingspunkt for mange af byens unge 
mennesker. 
 
Heidi og  Jens har  været med omkring Ungdomspladsen, som nu bliver brugt af de unge. Heidi vil 
senere fortælle lidt mere om det. 
 
Der er også begyndt på Banetorvet , hvor vi håber, at der kommer en Pølsevogn igen. Marianne vil 
fortælle mere om det senere. 
 
Aktivitetsparken er også påbegyndt. Her vil Thomas Schmidt fortæller mere om det senere.  
 
 Vi har haft 2 Annoncer i Århus Onsdag. Det har givet en pæn respons, og positiv omtale af 
Brædstrup. Vores Brædstrup Film, som kan ses på vores hjemmeside Brædstrup.dk, har også givet 
god omtale. 
 
Vi kan også se at områdefornyelsen virkelig har sparket i gang Brædstrup. Det er dejligt, at se 
hvordan de lokale håndværker / bygger nyt og renoverer mange af vores gamle bygninger. Der er 
en dejlig positiv stemning og tro på at, hvad der er gang i. Der kommer mange nye borgere til 
Brædstrup til glæde for alle – butikker, institutioner og virksomheder.      
  
Hjemmeside. 
 
Vi har fået en rigtig flot hjemmeside – Brædstrup.dk, hvor alle relevante oplysninger er 
tilgængelige for dem der har behov for at vide mere om Lokalrådet / Brædstrup borger & 
turistforening / Aktivitetsparken og de øvrige foreninger i Brædstrup. Vi har, et rigtig godt 
samarbejde med Tina Kortbæk omkring  hjemmesiden, og om den fortsatte vedligeholdelse.  



 

 

Jeg håber at i alle besøger hjemmesiden og holder jer orienteret. Vi er også at finde på Facebook 
Brædstrup Lokalråd - Brædstrup i udvikling. 
I forbindelse med hjemmesiden er der nu færdiggjort en kalender. Kalenderen skal være stedet 
hvor alle relevante arrangementer i Brædstrup findes så man hurtigt kan få et overblik over hvilke 
arrangementer der allerede er i kalenderen, og hvor man med fordel, kan placere et nyt 
arrangement uden at det konflikter med dem, der allerede er planlagt. 
 
Områdefornyelse. 
 
Et par timer inden nogle af vores  bestyrelsesmøder har vi besøg af de personer, vi samarbejder 
med i kommunen om områdefornyelsen. Områdefornyelsen er noget af det mest spændende der 
er sket i Brædstrup i mange år – jeg er sikker på at resultatet bliver rigtig godt og vil bidrage til 
mange andre investeringer i byen. Men lad mig sige det med det samme, de indledende øvelser 
tager tid. 
 
Bygningsfornyelse. 
 
Ud over at vi har brugt rigtig mange spændende timer på Områdefornyelsen, har Lokalrådet også 
deltaget i møder om Bygningsfornyelse og hvilke kriterier der er for at søge økonomisk støtte til 
primært udvendig renovering af bygninger i bymidten. Her er der afsat 5 mio. 
 
Infostander. 
 
Infostanderen der står på Vestervangen med front mod omfartsvejen. De informationer der vises 
på denne vil være de samme som vises på de øvrige infostandere i kommunen og styres af en 
ansat i pr- afdelingen i Horsens kommune. Der er forholds billigt at annoncere på disse. Gør brug 
af den mulighed. 
 
Lokalrådet har også en fast plads i §17 stk. 4 udvalget, hvor Niels  har deltaget, når der er emner 
der vedrører Brædstrup. 
 
Det er jo ikke nogen overdrivelse at der er mange bolde i luften i Brædstrup, kan vi gribe alle 
boldene så vi ikke taber gode ideer på gulvet, kan vi undgå at gode initiativer konflikter med 
hinanden. Vi prøver. 
 
 Vi arbejder tæt sammen med kommunen for at sikre at områdefornyelse og bygningsfornyelsen 
bliver en succes for alle i byen – nu er der så dukket et nyt projekt op ved Ring sø, hvor 
kommunen, sammen med Samn forsyning vil etablere et forløb bestående af vandløb og bassiner 
der skal håndtere overfladevand og drænvand. Tanken er at dette tekniske anlæg skal fremstå og 
fungere som et sanse- og oplevelsesområde for børn og voksne. Niels er Lokalrådets repræsentant 
i dette projekt. 
 
Jeg kan kun gentage, at det er rigtig dejligt at der er så stor aktivitet i Brædstrup, opgaven bliver så 
at få det hele til at spille sammen. 

https://www.facebook.com/braedstrup.lokalraad/


 

 

Jeg vil gerne sige tak for den tid jeg har fået lov til at være Formand. Tak til alle der støtter op om 
Lokalrådet, tak til Brædstrup avis / Horsens folkeblad for jeres interesse for Lokalrådet og for alle 
de artikler i har skrevet om os. Tak for et rigtig godt samarbejde med alle i bestyrelsen. 


