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

Tirsdag den 7. september 2021, kl. 18.45 
 
I Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Fraværende: Britta, Rikke 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. august 2021.  
a. Referat er godkendt.  

2. Velkommen til Steen Laursen, som Handel & Erhverv har udpeget til nyt medlem af Brædstrup 
Lokalråd.  

a. Velkommen  
3. Indsatsområder i det kommende år 

a. Valg af 4-5 indsatsområder. Ud fra drøftelsen på sidste møde er er der udarbejdet forslag til 5 
indsatsområder.  (Bilag udsendt med dagsorden) 

b. Valg af ansvarlige for indsatsområderne.  
a. Mette og Kim er interesseret for punkt 5, De unge 
b. Helle er fortsat interesseret i punkt 1, Kommunikation 
c. Helle, Steen og Søren er interesseret i punkt 2, Byudvikling 
d. Søren, Steen og Michael er interesseret i punkt 3, Stier og grønne områder. 
e. Michael, Kim og Mette er også interesseret i punkt 4, Kunst og kultur. 

c. Tidsplan og ansvar for udarbejdelse af handleplan for indsatsområderne.  
a. Vi tager punkterne med igen næste gang, hvor vi forhåbentligt er fuldtallige. 

4. Formanden deltager den 31. august 2021 i en fælles besigtigelse og dialog med Horsens kommune, 
om skiltning langs Banestien i Brædstrup. Steen Laursen deltager også i besigtigelsen.  Referat fra 
besigtigelse og drøftelse.    

a. Der var en god gåtur og gennemgang på 2 timer og 20 min. Fra lokalrådet håber vi på en 
del nye skilte og nogle omflytninger af nuværende skilte, for så kan det blive rigtig godt!  

5. På mødet med borgmester Peter Sørensen den 10. august 2021 drøftede vi bl.a.  julebelysning i 
Brædstrup by. Vi følger op på denne drøftelse.  

a. Steen brænder for ny julebelysning, og har gjort det længe. Steen har indhentet tilbud fra 
et par firmaer, men det er ikke begge firmaer, der rykker lige hurtigt. Der er snakket om at 
dele det op i etaper. Etape 1 er lysmaster i hele byen (ca. 50). Etape 2 er mere lys i træer, 
hvor der nu er max en lyskæde. Etape 3 er lys over vejen op gennem Bredgade, hvor man 
gerne vil have etableret wire. Det er en dyr løsning, men kan til gengæld bruges til meget 
mere end bare julebelysning. Etape 2 er antal træer gange 1200 plus moms. Etape 3, ca. 
8.000 kr. pr. wire. Der kan laves HFI-relæ/kontakter i lysmasterne (gadelygter) – og de 
koster ca. 1800 kr. plus moms for relæ og opsætning pr. mast. Vi skal bruge ca. 50 stk., så 
der er prisen 90.000 kr. plus moms. Steen og Frants har lavet en superplan, hvor 
kommunen måske gerne vil være med. Lokalrådet bakker helt op omkring planen og 



etaperne. Norlys har en vækstpulje, måske kan etape 3 med wire passe ind i den, Frants 
skriver ansøgning.  

6. På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi nye tiltag til indretning af Dommerparken. Michael Dalby 
Frisk har udarbejdet flere skitser med forskellige temaer.  Umiddelbart syntes Lokalrådet at 
fængselstemaet passer bedst til området. Lokalrådet skal tage stilling til om vi vil fremsende 
forslaget til Horsens kommune.  

a. Punktet er udsat til næste møde. 
7. Andre spørgsmål. 

 
Inden bestyrelsesmødet afholdes der møde med Horsens kommune. Mødet starter kl. 17.30, og foregår 
også i Brædstrup Hallen. Under dette møde evaluerer vi ”Indvielse af Midtbyen & Musik i Gaden”.  
 
Efter bestyrelsesmødet afholdes der møde med lokale byrådspolitikere fra Brædstrup området. Mødet 
starter kl. 20.30, og foregår også i Brædstrup Hallen.   
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
 
 
 
 
 
 
Kommende mødedatoer: 
Tirsdag den 5. oktober 2021 
Tirsdag den 2. november 2021 
Tirsdag den 4. januar 2022 
Tirsdag den 1. februar 2022 
Tirsdag den 1. marts 2022 
Tirsdag den 5. april 2022 
Tirsdag den 3. maj 2022 
Tirsdag den 7. juni 2022 
 
  


