
Årsberetning 2020/ 2021
Kære borgere i Brædstrup og omegn.

Det har været et fantastisk år, og det har været et kaotisk år. Det har været et turbulent år,
set i forhold til Coronasituationen, hvor det også har haft indvirkning på vores møder. Enkelte
er blevet aflyst, men en del af Lokalrådsmøderne har været afholdt på Google Meet eller
Microsoft Teams. Det krævede en vis indsats og tilpasning fra os alle.
Vi fik afvist tilskuddet på ansøgningen på de 100.000 kr. vi søgte til Lokalrådet, men selv
med en slunken Lokalrådskasse syntes jeg, at vi har haft successer på rigtig mange
områder. Og vi skal huske at fejre, at vi får så mange ting på plads, til gavn for borgerne i
Brædstrup. Jeg syntes personligt, at jeg har lært en hel del, og syntes, at jeg har lært mange
spændende mennesker at kende i løbet af det sidste år.

Der har også været nogle lidt prekære situationer omkring, at jeg, udover at sidde i
Lokalrådet, også har en bestyrelsespost i et politisk parti. Det havde jeg også, inden jeg
indtrådte i Lokalrådet. Her har jeg brug for at slå helt fast: Lokalrådet er et politisk uvildigt
råd, om man stemmer for Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti eller
andre, så arbejder vi på at gøre Brædstrup væsentlig bedre, og vi arbejder på at udvikle
byen, til gavn for samtlige borgere. Det vil jeg godt slå fast med 7” søm. Jeg syntes, det er
lidt ærgerligt, at der har været borgere der har kontaktet andre medlemmer i Lokalrådet, for
at høre, om vi ikke er politisk uvildige. Jeg vil hellere have, hvis der er borgere, der fortsat er
i tvivl om dette, så ring direkte til mig. Mit nummer står på Brædstrup.dk. Intet af det, der
bliver drøftet politisk, kommer med til Lokalrådsmøderne, men til gengæld prøver jeg - og
andre af vores lokalpolitikere - at løfte nogle ting med fra Lokalrådet, til budget-
forhandlingerne i Horsens til gavn for Brædstrup.

Som det første projekt i områdefornyelsen blev ungdomspladsen på Skolegade færdig.
Pladsen er åbnet for byens unge, med de forbehold, at de unge følger de gældende
coronaregler om afstand, hensyn og maks. antal forsamlede osv.. Det har vi haft tillid til, at
de unge godt har kunnet administrere, og det har de også bevist, når Corona har vist
tænder. På grund af Covid-19 måtre en egentlig indvielse dog vente. Ungdomspladsen skal i
fremtiden være et uformelt samlingssted for byens unge, hvor de kan mødes på tværs uden
alt for meget voksenkontakt og slappe af, feste eller samles om store og små aktiviteter. Vi
håber, at vi har fået en ungeplads, hvor der vil opstå nogle flere fællesskaber på tværs på
årgangene, og at man ser hinanden som et fællesskab og ikke et dem og os. Ungdoms-
pladsen kan man blive ved med at udvikle på, og man kan blive ved med at finde på ideer,
og ind til videre har Heidi Daugaard lovet, i samarbejde med de unge, at bygge palle-møbler
til byens nye ungdomsplads, også så de unge mennesker får lidt ejerskab og medbestem-
melse i den proces. Til åbningseventet håber vi på, at komme med lidt inspiration omkring
det, som pladsen kan bruges til.

I forhold til Free Zone, har Simon Lindstrøm haft en del udfordringer, i forhold til Corona-
situationen. Men det er heldigvis lykkedes, i samarbejde med Sund By Horsens, at
gennemføre nogle Corona-venlige arrangementer. Vi er glade for, at Simons ansættelse som
Projektmedarbejder er blevet forlænget her ind i 2021. Så hvis du er ung og har brug for



rådgivning, sparring eller bare et lyttende øre, eller har gode ideer, så er Simon altid klar på
en snak. Så håber vi, at der bliver plads til at udfolde sig, og mødes i resten af 2021, så der
kommer gang i de unges socialliv igen.

I to år har ravnen Hugin tronet i ensom majestæt foran medborgerhuset Tinghuset på
Østergade 9 i Brædstrup. Kunstneren Torben Klostergaard som lavede Hugin, har også lavet
Munin, så Munin blev forenet med Hugin i oktober sidste år. Peter Sørensen kom og
afslørede Munin sammen med kunstneren. Takket være gavmilde lokale sponsorer samt
Brædstrup Kunstforening og Brædstrup Borger- & Turistforening lykkedes dette.

Aktivitetsparken i Brædstrup er godt i gang med at blive etableret, og Thomas Schmidt og
Rotary har virkelig lagt timer, sved og kræfter i projektet. Men både vejret og adgangen med
de store maskiner i skoven samt Corona har været en udfordring. I aktivitetsparken skal de
forskellige aktiviteter i parken installeres, samt stisystem og indgang etableres, det hele er,
trods førnævnte udfordringer, godt i gang. De fleste af redskaberne fra Norna Playground
ligger til opbevaring ved JD Byg.

Banetorvet, der ligger mellem Søndergade, Stationspladsen og Jernbanegade, er ved at få
en overhaling, der giver byens centrum et helt nyt udtryk. Her er lavet et samlet bytorv, hvor
der er flere muligheder for at mødes, tage en pause, lade børnene lege på Banetorvets nye
legeområde og i gyngerne, og der er mulighed for at holde arrangementer. Det kommer vi
også til at se på åbningsdagen d. 21. august, hvor Musik i Gaden, afholder diverse
koncerter. Torvet bliver indrettet, så der bliver skabt mere sammenhæng og mere grønt, end
der er i dag, og nu venter vi på, at græsset bliver grønnere, inden der åbnes helt op for den
nye legeplads på Banetorvet. Håber I har set det, når I kører forbi Bredgade. Kig også
gerne forbi om aftenen, hvor der er flot lys på gyngerne.

Banestien er ført ind over Banetorvet med en række stier på tværs, der både skaber god
tilgængelighed og samtidig giver en oplevelse af at stå mellem sporskiftet, der refererer til
den gamle station.

Både Banetorvet og Banestien vil være færdig med at genskabe Banestiens forløb gennem
Brædstrup. Jens Skifter & Niels Dybdahl har haft en del dialog med borgerne i Rosengade,
da de følte, at der var manglende borgerinddragelse fra kommunens side, men Lokalrådet
har over for Jens Friis fra kommunen, prøvet at finde en løsning, som alle bliver tilfredse
med. I øjeblikket har Niels og jeg mailkorrespondence med Jens Friis omkring lidt buske, der
skal fjernes, og nogle træer, der skal beskæres, i forhold til både sikkerhed, og så man har
bedre udsyn til dem der måtte komme cyklende, og bedre visuel udsyn til bålpladsen i
Folkeparken. Niels har været i dialog med de nærmeste naboer på Rosengade, så de også
bliver hørt overfor kommunen. Stien er en tydelig markør gennem byen og minde om
Brædstrups forhistorie som en vigtig stationsby. Til åbningen har vi fået fat i et tog til
rundvisning i Brædstrup (Juletoget i Horsens). Der vil være tilmelding til turene med toget,
pga. Corona.

Banestien er blevet genskabt så tæt på Bryrupbanens oprindelige forløb som muligt. Det vil
skabe en bedre forbindelse mellem bymidten og den flotte natur rundt omkring Brædstrup.



I Folkeparken har Horsens Kommune fjernet spejderhytten, hvor der nu er offentlige wc’er i
stedet. Kommunen arbejder i øjeblikket på højtryk med at etablere Folkeparken, efter de
streger, der er sat på papiret, og selv om det pt ser lidt rodet ud, så begynder man at kunne
ane, hvor smuk og alsidig park, vi får i centrum af Brædstrup. Parken er drænet så godt
som man nu kan, og som budgettet nu tillader, og parken får nu også en rigtig fin sø til at
pryde området. Vi glæder os over forskønnelsen af Folkeparken, og er sikre på, at parken vil
blive brugt flittigt af både yngre og ældre og af diverse foreninger til arrangementer.

Jens Friis videreformidlede vores henvendelse om udskiftning af nogle af træerne op ad
Søndergade og Bredgade, som Niels Dybdahl også har haft dialog med kommunen om
siden august 2020. Videreformidlingen er nu sendt til Affald og Trafik og Naturafdelingen, da
pleje og udskiftning af vejtræer er en driftsopgave og ikke en del af områdefornyelsens
opdrag/budget. Vi kan lige så godt få skiftet de træer på Søndergade og Bredgade, der skal
skiftes og da kommunen lovede dette færdig i efteråret 2021, forfølger lokalrådet selvfølgelig
dette. Så Brædstrup fortsat ser skarp og færdig ud.

Først på året 2021, havde lokalrådet møde med Horsens Kommune omkring kunst til
indgangene til Brædstrup. Vi har på Lokalrådets vegne ringet og fortalt Pernille Krarup, at vi
ikke ønskede det, som kommunen har arbejdet 3 år på, og da det ikke rigtig var endt nogen
steder, slog vi bremserne i. Lokalrådet kunne ikke se referencen til Brædstrup i oplægget fra
kommunen og vi syntes, at det sendte et helt forkert signal. Oprindeligt skulle Brædstrup Stål
have fabrikeret kunsten til byens indgange, men efter de nye forslag fra Kasper Mose, er der
lavet aftale til anden side. I den forbindelse skal Michael Frisk og Niels Dybdahl have stor
ros for deres kæmpe arbejde. I vil ikke se billeder af indgangene i dag, men vi satser på, at
de er færdige til åbningen, så de kan få en ordentlig indvielse. Glæd jer. Michael og Kasper
Mose som der har designet indgangene, og kommunen har været begejstrede og har denne
gang arbejdet forholdsvis hurtig. Vi har blandt andet fået inspiration af Brædstrups gamle
våbenskjold, og lokalrådet er begejstrede for de nye vartegn.

Vedr. Corona har vi i Lokalrådet også presset på for at få et teststed i Brædstrup, og det
lykkedes også. Først med kviktest, og efter lidt mere pres kom der også PCR-test herud. Vi
har hjulpet med at promovere det på “Det sker i Brædstrup og omegn’s” samt Lokalrådets
Facebookside, og på Brædstrup.dk i radiointerview mm. Det har borgerne taget rigtig godt
imod, faktisk så godt, at de udbrud, der var på Brædstrup skole, var der styr på efter kun 14
dage. Rigtig flot!!!

Lokalrådet arbejder på en Crowdfunding plan, hvor vi skal have firmaer og privatpersoner til
lommerne, for at rejse penge til en ikonisk Genbrugstrold af Thomas Dambo. Det har været
op ad bakke, da der er firmaer, der gerne vil hjælpe med dette, men til gengæld også tager
en del af de penge, der bliver indsamlet (mellem 8-11%) og vi har fået et telefonnummer og
en professionel konto til MobilePay. Vi skulle gerne kunne starte Crowdfunding og
indsamling før jul, så man både som privat og virksomhed også kan give et beløb til en fin
Genbrugstrold. Den vil helt sikkert være med til at sætte Brædstrup på landkortet, og få en
tilstrømning af nye ansigter og turister til Brædstrup. Jeg er sikker på at “Trolden” vil blive det
mest fotograferede objekt i Brædstrup, til glæde for alle. Jeg har haft nogle telefonmøder
med Troels, som er Thomas Dambo’s manager. Både i forhold til placering og hvad sådan
en trold koster. Ca. 5-600.000 kr. + moms.



Derudover arbejder lokalrådet stadig på at få gennemført et Gavlmaleri på en hel
facadevæg. Dette er i “proces”. Her har jeg også lært en masse nye ord, såsom Trafikrevisor
og Gavlråd. I det kommunale tager ting nogle gange lidt længere tid end jeg ellers har været
vant til, og det sætter indimellem min tålmodighed på prøve 😁

Vi har gjort, hvad vi kan i en svær tid, med Corona, Meet/Teams møder mm. og en slunken
Lokalrådskasse for at få Brædstrup i den rigtige retning, og vi føler virkelig, at vi løfter i flok,
og håber, at der er masser af butikker og virksomheder, der støtter op om de skibe, der
bliver sat i søen. Og at borgerne i Brædstrup sætter pris på det og husker at støtte de lokale
erhvervsdrivende. I fælleskab kan vi meget mere 😊


