
 

 

 

 
 

 
Årsberetning 2020 af Jørn Finseth: 
Et år med Corona. 
Et år uden aktiviteter, det har vi vist aldrig 
prøvet i Brædstrup Borger- og Turistforening.  
Revyen blev gennemført, men general-
forsamling, turistture, ja alt blev aflyst i det 
forgange år efter 11. marts 2020. Pandemien 
havde taget over og vi blev lukket ned. I 
efteråret 2020, havde vi held med at afholde 
Generalforsamling – ½ år senere end vi 
plejer. 
Nu er vi spændte på, hvad 2021 vil bringe. 
Kan vi komme i gang med de planlagte 
aktiviteter?  
Foreløbig har vi måtte aflyse revyen, 
fastelavnsfest og den planlagte 
generalforsamling, men vi er klar, når der 
igen bliver muligheder. 
I øjeblikket er der gang i Banetorvet, hvor 
arbejdet med færdiggørelse af det nye torv 
skrider planmæssigt frem.  De store maskiner 
er nu også rykket ind i Folkeparken, hvor den 
store forskønnelse er i gang sat. 
I forbindelse med Folkeparken har vi haft en 
dialog med Kommunes folk om placering af 
den nuværende scene. Efter noget snak frem 
og tilbage, er vi blevet enige om at scenen 
skal være, hvor scenen er i dag.  
Vi har også fået en præsentation af 
Folkeparken og bl.a. aftalt, hvor flagstang 
m.m. skal placeres, så nu må vi se. 
På gensyn i 2021 
Bestyrelsen 

 
Tjek Fakta og historie fra BTF her: 
https://braedstrup.dk/borger-turistforening/fakta-

historie 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OBS! 
Når Danmark igen lukker op for, at vi 

må mødes, så følg med i de 
kommende aktiviteter og 

arrangementer i Brædstrup!  
 

Tjek Brædstrup Avis og kalenderen på 
vores hjemmeside - Find den her: 

  

https://braedstrup.dk/borger-
turistforening 

 
Brædstrupborgere underholder sig selv 
i de kolde vintermåneder 
I 2021 oplevede vi en koldere vinter i 
Brædstrup end der har været i mange år, 
frosten bed og sneen lagde sig som et hvidt 
tæppe over landskabet. 
Det fik folk til at finde vintersportsudstyret 
frem, og der var livlig skøjtning på frosne 
søer, bl.a. på skovsøen. 
 

  

 Tilbud og aktiviteter i 2021, vi ved i 

skrivende stund ikke, om vi kan få lov 
til at afholde dem. 

Så hold øje med Brædstrup Avis og på vores 

hjemmeside 
  

 5. Juni   Grundlovsmøde i Folkeparken 

 

 Rundtur med bus - del 2 i 
 Gl. Brædstrup kommune   
 

23. Juni   Sankt Hans v. Ring Sø. 
  

Besøg hos VELUX Collection,  
Østbirk. Max. 30 pers.   
 

Rundvisning i Det gamle vaskeri,  
PHC ejendomme,  

 Water Of Life, Bryghuset,  
 Madstedet i Brædstrup.  

  
 Deltaet Klosterkær ved Mossø 

med naturvejleder Thoke  
Østergaard. 
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Børn og voksne kælkede, og ski blev luftet på 
ture i snelandskabet. Politiet mødte op ved 
snesportsstederne, for overholdt vi mon 
Coronarestriktioner og forsamlingsforbuddet, 
og var der måske nogle, der bevægede sig ud 
på den frosne, men ikke sikre is på Ring Sø?  
Så selv om vi hverken var til Revy eller 
Fastelavnsfest var der underholdning og 
spænding i byen. 
 

Kælkebakken ved Ring Sø til dig. Det er taget den 13. februar 2021.  

 

Lidt historie om Parken. 
I 1934 køber Borger- og 
Håndværkerforeningen, i dag Brædstrup 
Borger- og Turistforening, parken af frk. 
Trap De Thygesons arvinger for den 
svimlende sum af 5000,00 kr.    
I begyndelse hed parken ”Charlotte Trap De 
Thygesons Mindepark” 
Efter nogle år blev vedligeholdelsen af 
parken en for stor byrde for foreningen og 
den blev derfor overdraget til Brædstrup 
Kommune, og derved fik den navnet 
Folkeparken. 
Igennem årerne er Folkeparken blevet 
benyttet til rigtig mange ting b.la. kan 
nævnes. Verdensudstilling med besøg af 
kongen. Dyrskuer, ringridning, fællessang 
under krigen med købmand Thomas 
Meldgård som tovholder. Senere kom 
festivalerne til, grundlovsmøde, jazz i 
Parken og sådan kunne man blive ved. 
I dag står Folkeparken til den helt store 
forskønnelse og vi glæder os til at se det 
færdige resultat. 

Generalforsamling 

2021 (ny dato) 

Brædstrup Hallens mødelokale 

Tirsdag den 21. sep. kl. 19.30 

  

Dagsorden   

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og 

status 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand (1 årig) 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 årig) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 

årig) 

9. Valg af en revisor (2 årig) 

10. Valg af en revisorsuppleant (1 årig) 

11. Eventuelt  

  

Forslag der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal indgives skriftligt til 

formanden, med motivering, senest 10 dage 

før generalforsamlingen.   

På bestyrelsens vegne: 

Formand Jørn Finseth, Sønderhaven 45 1,4,  

8740 Brædstrup. E-mail finseth@turbopost.dk     
  

Mange tak for dit medlemskab!  
Der er plads til mange flere medlemmer, 

så spred budskabet, hvis Borger- og 

Turistforeningen skal gøre en forskel og 
fastholde aktiviteterne. 

Det koster 125 kr. pr. år. 

 
OBS-der er nu mulighed for at betale via 

 

       MobilePay 15977 
Dog skal du, huske at skrive i teksten. 

”medlemsnummer og/eller dit navn”        

 

Venlig hilsen og på gensyn 
 

Bestyrelsen for Brædstrup Borger- og 
Turistforening 
 
Jørn Finseth         E-mail finseth@turbopost.dk     
Jane Bønnelykke     E-mail jpb@fibermail.dk 
Rikke Bjerg,       
Kirsten Olsen  og      Marianne Overvad    
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