
Lokalrådsmøde 
Brædstrup 10.03.2021 kl. 19.00 på Teams 

Til stede: Kim Bach Hansen, Søren Munk, Jens Skifter, Niels Dybdahl, Michael Frisk, Mette Toft Oxbøll 

Mødeleder: 

Referent: Mette Oxbøll 

 

1. Ændring af hjemmeside 
a. Tina har gjort et stort arbejde med at opdatere hjemmesiden ift. foreningslivet i Brædstrup. 
b. Kims tlf. nr. står under for mange steder på hjemmesiden, så han også får opkald, der ikke 

er rettet mod ham. Der er sidefoden på hjemmesiden, der skal ændres, så der både står 
lokalråd, borgerforening og handel og erhverv. 
 

2. Forslag til kontaktpersoner ang. møbelbygning med de unge 
a. Poul Schmidt fra Åstruplund – Mette kontakter og hører ad.  

 
3. Ændring af indgange til byen 

a. Vi glæder os til at drøfte forslaget med Pernille, og ser frem til at få tidsfrister på.  
 

4. Vi drøfter lige kort den skriftlige henvendelse igen, ang. folkeparken.  
a. Vi vender tilbage med et svar om, at vi ’bearbejder’ kommunen ift. ordensreglement, 

placering af bålsted eller fysisk udformning af evt. bålsted, så det ikke ligger op til ”sankt 
hans bål”. Evt. ordensregler skal være udformet med positive syn – altså ’du må gerne’ 
fremfor ’du må ikke’.  

 
5. Der tales om hvordan de unge kan inddrages i arbejdet med aktivitetsparken. 

a. ”Tal til kongen, ikke til stodderen” ift. de unge.   
 

6. Drænet vendes lige igen. Vi forstod ikke helt svaret ift. dræn. Vi vil gerne sikre os, at der ikke 
(fortsat) bliver oversvømmelse i tide og utide dernede. Jens Skifter har en kontakt, der evt. kan give 
os en rundvisning dernede. Der kan godt deltage en tre-fire stykker fra lokalrådet på sådan en 
rundtur, så vi får sikkerhed ift. dræn og kommende oversvømmelser. Niels og Søren vil gerne 
deltage.  
 

7. Lokalrådets økonomi – bliver der tildelt penge fra kommunen i år? 
a. Der skal laves en ansøgning. Søren vil gerne være tovholder på ansøgningen.  

s 
8. Generalforsamlingen skal udsættes officielt. 

 


