
 
 
 
 
 
Til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
Du indkaldes herved til bestyrelsesmøde i Brædstrup Lokalråd 
 

Torsdag den 5. august 2021, kl. 19.00 
 
I Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. juli 2021.  
a. Referatet oplæses og godkendes 

2. Godkendelse af mødeplan for 2021/22. Forslag er udsendt via mail den 22. juli 2021.  
a. Vi fastholder datoerne i forslaget. 

3. Indsatsområder i det kommende år 
a. Valg af 4-5 indsatsområder (mulige emner kunne være byudvikling, erhverv og turisme, stier, 

grønne områder, børn og unge, ældre, kultur, det grønne område, kommunikation eller noget 
helt andet.   

a. Vi snakker om flere idéer. Noget for de unge, mere samarbejde med FreeZone. Mere 
kultur. Trold af Thomas Dambo (husk ’affaldstræ’ fra Norna). Stisystemerne trænger til 
en opdatering.   

b. Valg af ansvarlige for indsatsområderne.  
a. Bliver valgt næste gang. 

c. Tidsplan og ansvar for udarbejdelse af handleplan for indsatsområderne.  
a. Vælges næste gang. 

4. Drøftelse af Lokalrådets aktivitetsniveau, samt muligheder for finansiering heraf.   
a. Det har tidligere været finansieret af tilskud fra Horsens Kommune. I år har vi fået nul 

kroner. Alternativ til finansiering fra kommunen – måske kan de hentes hos lokale 
erhvervsdrivende til de enkelte projekter?  

5. Forberedelse af møde med borgmester Peter Sørensen. 
a. Lokalrådet har brug for kontinuerlig støtte. 
b. Vi er sparringspartner for kommunen ift. indsatsområder herude. Vi er også en vigtig 

samarbejdspartner for kommunen, bl.a. i områdefornyelsen.  
c. Julebelysning.  
d. Flere byggegrunde. 

6. Møde med byrådspolitikere fra Brædstrup-området.  
a. Lokalrådet melder mulige datoer ud til lokalpolitikere – Ole Dahl Christensen, Ellen 

Schmidt, Jørgen Korshøj, Anni Jakobsen. Frants sender datoforslag ud. 
7. Info omkring indvielse af Midtbyen & Musik i Gaden, lørdag den 21. august 2021.     

a. På mandag skal de sidste detaljer på plads. Vi skal have inviteret folk med til den første tur 
med toget ned mod Byens Indgange.   

8. Andre spørgsmål. 
a. Michael har vist nogle skitser til et forslag til Dommertorvet. Vi tager det op igen næste 

gang. 



 
Inden bestyrelsesmødet afholdes der møde med Horsens kommune. Mødet starter kl. 17.30, og foregår 
også i Brædstrup Hallen. 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
  


