
Dagsorden lokalrådsmøde  
21.10.2020 kl. 19.00, mødelokalet i  Brædstrup Hallen 

 

1. Opfølgning og info om afklaring og ønsker mht. skaterbane (v. Mette Oxbøll) 
o Mette følger op på det ift. elevråd. På som punkt til næste lokalrådsmøde. 

2. Genbrugstrold og Våbenskjold (v. Kim) 
o Kim har haft kommunikation med Thomas Dambo, genbrugskunstner, der har lavet trolde, 

for at høre om hvordan sådan noget foregår. Der står pt. to små trolde inde ved 
Strandpromenaden i Horsens. En trold koster mellem 250.000-500.000 kr. plus moms. Vi 
snakker om en central placering i folkeparken. Ligeledes snakker vi om, at Norna måske kan 
levere noget ’affaldstræ’. Kim finder en fast pris, og snakker videre med kunstneren. 
Forslag om crowd-funding i byen og ligeledes større sponsorater.  

3. Søgning af penge gennem PR puljen til ovenstående. 
o Hvem søger? Kim tager fat i Jørgen Korshøj og går videre med processen ift. søgning af 

midler. 
4. Trafiksikkerhed Søgade 

o Kim er blevet kontaktet af to uafhængige parter ift. Søgade, der vil vide, om vejen kan 
spærres af for tung trafik. Kim kontakter trafik@horsens.dk og hører om muligheder. 

5. Søgning af penge til Lokalrådet. 
o Søren har søgt 100.000 kr. ved kommunen til drift af lokalrådet. 

6. Opdatering mellem mødet 19. okt. med Freezone og Sund By 
o Simon forsøger at få kontakt til de unge, der hvor de er. Det er svært at mødes i FreeZones 

lokaler pt., pga. Corona. Simons ansættelse er forlænget et år. Der er gang i noget virtuelt 
omkring fortælle-aftner samt nogle Halloween-græskar. Der var desuden en pulje med 
penge til at støtte op om frivillighed og fællesskab. Måske en fortælle-aften med en 
bestemt kunstner el. lign, der søges penge til? 

o Inde på fritid.horsens.dk kan man finde forskellige tilbud til unge i fritiden.  
7. Et åbent punkt, til det jeg ikke har fået i dagsorden, fri dialog, verdenssituationen og ønsker mm. 

o Status omkring byens indgange til næste møde med Jens Friis. 
 Hvor langt er processen? Det nye lokalråd kunne godt tænke sig at få noget flot 

kunst, måske med nogle traner, ved én indgang til byen, så det fungerer som 
vartegn. Samarbejde med kunstforeningen? 

 Vi snakker endnu engang om en by- og eventkoordinator eller facilitator. Men 
måske ved Linda (tidl. lokalrådsmedlem) noget om, hvilke puljer, man kan søge, ift. 
sådan noget?  

 Brædstrup Handel og Erhverv holdte sidste år et erhvervsnetværksmøde, de ønsker 
at følge op på. Opdraget er 10 morgen-møder om året for Brædstrup Handel og 
Erhverv med vedkommende emner. Lokalrådet bakker gerne op omkring det. 

 Det er blevet foreslået, at lokalrådet kunne lave en ’Årets Brædstrup-borger’ eller 
’Byforskønnelsespris’. Indeholder en fin titel, en trane-pokal?, en flot buket og en 
gavekurv. 

 Fast-food festival – gaje maj – Safari Dinner 
 Pølsevognsupdate – der kommer nok en pølsevogn i byen… nærmere følger  
 Vision for lokalrådet skal rundsendes 
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