
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 17. november kl. 19.15 

i Brædstrup Hallens mødelokale. 
 

 

Deltagerer; Tina Steffensen, Niels Dybdahl, Marianne Nørmark, Pernille Stobberup, Kim Bach 
Hansen, Michael Frisk, Mette Toft Oxbøll og Søren Munk  

Afbud: Jens Skifter 

 

Referent: Marianne Nørmark 

 

Info omkring møde med Peter Sørensen, omkring profilerings kampagne af Brædstrup, og tankerne omkring 
oplægget fra SuperEgo.  
  
Kim redegjorde for mødet med Horsens Kommune og borgmester Peter Sørensen. Der er i øjeblikket noget konkret på 
plads om profileringskampagne. Pernille fortalte at Brædstrup Handel og Erhverv har afholdt møder med Horsens 
Kommune og Busieness Horsens om profilering af detailhandlen i hele kommunen - herunder også Brædstrup. Vi talte 
om, at det vil give mening at koordinerer indsatsen, så de forskellige kampagner bliver fordelt over et stykke tid. 

  
*Finde dato i januar til nedrivning af spejderhytten, samt supervisor med kendskab til nedrivning og 
sortering. (Skaffe containere og bortskaffelse af disse)  
  
Vi besluttede at nedrive spejderhytten 16-17/januar 2021.  

Round Tabel stiller med 8-10 mand til at hjælpe. 

P- Olesen stiller med container til farligt affald. 

 
*Jeg har aftalt med Britta Würtz Jensen udvalgsformand i  Y-mens club, at Lokalrådet bakker 
op om en “Foreningernes dag” ti l  de lokale foreninger, så de kan inspirere andre ti l  det de 
er gode til .  Og at vi  hjælper med at promovere det.  

  
Lokalrådet bakker op om ideen. Vi vil slå arrangementet op på vores forskellige kanaler: Facebook og på vores 
hjemmeside Brædstrup.dk. 

  
*kan vi skrive til  klubberne/foreningerne i  Brædstrup, så vi  pacer dem til  at få sendt ind til  
diverse ting i  kalenderen på Brædstrup.dk så vi også får udbredt kendskabet ti l  
kalenderen.?! 

  



Lokalrådet har et stort ønske om at udbrede kendskabet til kalenderen og benytte den. Jens Skifter bedes skrive på 
vores Facebook, at vi har kalenderen og at foreningerne opfordres til at maile til Tina med deres oplysninger og 
arrangementer. 

  
*info omkring Charmetrold af Thomas Dambo og indsamling af penge via crowdfunding.  

Kim har været i kontakt med kunstneren. Det vil koste cirka 250.000-500.000 kroner at få en trold opsat. Kim har 
været i kontakt med Alice fra Aktivitetsparken omkring crowdfunding og undersøgt firmaer, der tager sig af arbejdet. 
Til gengæld skal de have 7-10 procent af det indsamlede beløb. 

  
*Status på Gavlmaleri,  og om der er stemning for graffiti-kunst på gavlen ved Fru Skov??  

  
Lokalrådet drøftede det fornuftige i at bruge penge på et galvmaleri, hvis vi pludselig risikerer at ejeren af 
ejendommen vil have sin grund tilbage med henblik på byggeri. Vi har blot Byhaven til låns. Kim har været i kontakt 
med maler Danni for pris for sådan maleri. Det vil koste cirka 60.000 kroner. 

  
 


