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

Tirsdag den 21. september 2021, kl. 17.45 
 
ved PHC Ejendomme, Jernbanegade 15, 8740 Brædstrup. 
 
Fraværende: Britta, Kim 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. september 2021.  
2. Julebelysning i Brædstrup: 

a. Beslutning om iværksættelse af etape 1 og 2, som beskrevet i materiale udsendt den 15. 
september 2021.   

a. Nyt budget for julebelysning gennemgås kort. Som det ser ud pt, og med tilsagn fra 
Handel og Erhverv, så kan etape 1 og etape 2 gå i gang nu. Det vil sige, at Brædstrup 
har ny julebelysning til november  Lokalrådet er enige om, at det er godkendt herfra. 

b. Valg af motiver til gadelamper (i samarbejde med Brædstrup Handel & Erhverv).  
a. Her er vi mest enige om et stjernemotiv, da det så kan blive det gennemgående tema. 

Dermed forskellige stjernemotiver i forskellige størrelser, hvilket er fint med den lidt 
smallere hovedgade (hvor de ”smalle” kan placeres) og de andre (lidt bredere) kan 
placeres, når vi kommer ud fx v.  Super Brugsen osv., hvor vejen er bredere. 

c. Oplæg til indsamling til (Helle, Steen og Frants).  
a. En indsamling, hvor både private, foreninger og firmaer kan være med, ift. at få hentet 

midler hjem til etape 3 og evt. en etape 4. Etape 3 handler om at få wire spændt 
henover hovedgaden, så der kan være ekstra. Vil Kim indhente en tilladelse til, at vi kan 
hente sponsorater til julebelysning, når der allerede er hentet tilladelse til Trolden?  
Ligeledes vil man gerne bruge det samme Mobile Pay nr. Dialog med Kim om hvordan 
det kan lade sig gøre. Frants snakker med Kim snarest.  

d. Andre spørgsmål.  
a. Ift. etape 3, wire osv. skal vi huske at tage fat i Norlys Vækstpulje, men ikke i år. 
b. Ift. opsætning og nedtagning af julebelysning vil Handel og Erhverv gerne af med den 

opgave fremadrettet. Her kunne lokalrådet måske godt træde ind. Frants snakker med 
Handel og Erhverv, og dernæst kan de to bestyrelser tage stilling. 

c. Der skal to juletræer op, hhv. på Banetorvet og i rundkørslen - hvem står for det? Søren 
følger op. 

3. I Horsens kommunes budgetaftale for 2022 fremgår det, at der i dialog med Brædstrup Lokalråd 
skal afklares, om Brædstrup skal være hjem for en Thomas Dambo-trold. Kort drøftelse heraf. 

a. Det skal afklares hvorhenne på kommunens grund, at trolden må stå. Kommunen skal 
kontaktes, så vi kan få tilladelse – inden placeringerne præsenteres for Trolde-teamet ;) 
Kontaktperson er Mette Faust fra kommunen. 

 
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  
 
 


