
Dagsorden til lokalrådsmøde  
14.04.2021 (møde på Teams) 

Til stede: Kim Bach Hansen, Michael Frisk, Søren Munk Jensen, Jens Bruun Skifter, Niels Dybdahl, Mette 
Oxbøll, Pernille Dahl Stobberup 

Referent: Mette Oxbøll 

Alm. skrift = Dagsorden 

Kursiv skrift = Referat 

 

1. Åbningsfest. - Evt finde en dato til åbningsfest af Ungeplads, Banetorv, banesti, Folkeparken og 
Aktivitetsparken. Så vi kan få nogle aktiviteter på plads til dagen. Jeg kunne godt foreslå 21. august hvor 
Sussi & Leo kommer til dette års gadefest. (også få gang i Jens Friis, så han kan begynde at arbejde hen mod 
dette) 
21. august – åbningsfest? Strøm til scene på Ungepladsen, Jens Skifter, er blevet lidt udfordret af, at der ikke 
er adgang til den tomrør, der er i jorden. Vi havde, som lokalråd, lovet at vi gerne ville sørge for at der var 
strømudtag, men eftersom der er lagt jord ovenpå, samt fliser, og ingen adgang til tomrør, er det svært at 
etablere strøm. 

 
2. Få noget konkret på bordet, som de lokale politikere kunne tage med til bordet, eftersom 
budgetforhandlingerne, for kommunen 2022 går i gang lige om lidt med diverse partier snart starter. Det 
kunne være fint, hvis vi allerede nu, kunne få sat nogle penge af til os. 

Penge til trolden, penge til gavlmaleri, penge til trivselsfremmende aktiviteter, penge til brædstrup.dk og en 
præsentationsvideo, penge til kalenderfunktion på brædstrup.dk, gademad/morgenmad når der er åbnet op 
 vi håber på 100 – 150.000 til lokalrådet 

I forhold til generelforsamling forestiller vi os torsdag 17. juni. Torsdag den 3. juni, lokalrådsmøde med 
lokale byrådspolitikere.  

Kim søger om penge til lokalrådet hos Kulturpuljen, Landsbypuljen, Coronapuljen, PR-puljen 
  
3. Indgangene til Brædstrup: 
Niels & Michael har været til møde vedr. indgangene, og vi skal blive enige om The final layout, til 
produktion af disse i aften, så vi kan komme videre med planen. 
Niels vil gerne holde fast i åen og tranerne. Dermed er Den Genfundne Bro måske ud af billedet, hvis 
layoutet bliver for ’mudret’ eller overfyldt. Lokalrådet er enige i Niels’ prioritering. 

  
4. Jeg har fået en forespørgsel, på om der er tænkt på ladestandere til elbiler, på Banetorvet, da de 
ladestandere, ved Biblioteket er ved at være gamle og udslidte. 

Der er desværre ikke budget til ladestandere ved Banetorvet. De ladestandere ved biblioteket fungerer fint, 
vi medgiver dog, at det ikke er hurtigladere eller at de er helt nye.  
  



5. Møbler til Ungepladsen: Status 
Mette har ikke nået at få aftaler på plads endnu, men satser på at få det gjort snarest.   
 

6. Status omkring dræning af Folkeparken.? 

Der har været medlemmer fra lokalrådet nede og få en rundvisning og snakke om dræn. Desværre ser det 
ikke ud til, at de kan dræne helt så massivt, at vi får en helt ’tør’ park. Der vil nok desværre være risiko for 
pletter med vand, særligt når grundvandstanden er høj. Det har noget med terrænet at gøre, og de dræner, 
det de kan, samtidig med at de kører jord på, der hvor det evt. kan gøre en forskel. Vi havde håbet på, at de 
kunne love os en helt ’tør’ park, men det er desværre ikke muligt med de forhold, der er.   
  
7. EVENTUEL 
Vi taler om vigtigheden i at lokalrådet er politisk uafhængigt, og også bliver opfattet som sådan ude i 
lokalsamfundet. Vi har fået nogle henvendelser ang. dette, og vi er opmærksomme på det.  

Kim tager fat i Jens Friis for at høre om vi skal holde et koordineringsmøde inden sommerferien. Torsdag 
den 20. maj. 

Y-mens i samarbejde med Lokalrådet står for affaldsindsamling på lørdag 17/4 kl. 10-13. Man mødes på 
Bredesvej. 


