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

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 19.00 
 
I Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Britta, Rikke 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne den 7. og 21. september 2021.  
a. De er godkendt. 

2. Fortsat drøftelse af Indsatsområder i det kommende år. 
a. Valg af indsatsområder, og overvejelser omkring fordele og ulemper ved at foretage en 

opdeling i et større antal indsatsområder.   
a. I arbejdsgrupperne er det nok ok med tre personer, selvom det kan være svært at finde 

mødetidspunkter. Det er rart at have en back-up. 
b. Vi har brug for et indsatsområde vedr. trafik, da der er mange borgerhenvendelser på 

det. Der er brug for et underpunkt vedr. årsmøde m. foreningerne til indsatsområdet 
kommunikation.  

b. Valg af ansvarlige for indsatsområderne.  
a. Vi bibeholder de tidligere ansvarlige. Frants og Michael melder sig til indsatsområdet 

trafik. Søren og Frants går med i indsatsområdet kommunikation. Lokalrådet foreslår, 
at Britta indgår i indsatsområdet trafik, og at Rikke indgår i indsatsområdet de unge. 

c. Tidsplan og ansvar for udarbejdelse af handleplan for indsatsområderne. 
a. Til næste møde, 2/11, afleveres en tidsplan fra de ansvarlige for de forskellige 

indsatsområder. 
3. Julebelysning i Brædstrup. 

a. Der er afgivet bestilling på julebelysning (etape 1 og 2), som besluttet på Lokalrådets møde den 
21. september 2021. BHE og kommunen støtter op økonomisk. 

b. Indsamling til etape 3 og 4 (Helle, Steen og Frants). 
a. Der skal laves et a5-hæfte med præsentation af mulige sponsorater målrettet erhverv 

og foreninger. Senere skal private have mulighed for at bidrage. 
c. Ændring i tilladelse til indsamling og MobilePay (Kim). 

a. Kim får lavet ændringer, så det kan godkendes snart. 
d. Aftale med Brædstrup Handel & Erhverv omkring julebelysning.  

a. Vi tager udgangspunkt i det tilsendte, men vil gerne drøfte enkelte punkter. Det 
mandat giver vi til Frants, Helle og Steen. 

4. Forslag fra borgerne: 
a. Kætil Rokkjær har den 10. september 2021 fremsendt forslag til forbedring af Brædstrups 

cykelstier. 
a. Disse tre forslag vil lokalrådet gerne gå videre med. Frants sender svar til Kætil. 



b. Thomas Thomsen har den 24. september 2021 fremsendt forslag til en mere sikker skolevej for 
børnene fra Galgehøj v/ Fredsbovej.  

a. Vi afventer lige svar, men vil gerne arbejde videre med forslaget, da der stadig er en 
udfordring ift. trafiksikkerhed. Frants sender svar til Thomas. 

c. Line V. har den 27. september 2021 fremsendt forslag om en mere sikker indkørsel til 
Brædstrup i den sydlige bydel (ved Pejsegården).   

a. Vi kan godt se udfordringen, og vil gerne arbejde videre med forslaget. Frants sender 
svar til Line. 

d. Inga Als Jensen har i besked af 28. september 2021 stillet forslag om, at gøre engen mellem 
Nørregade, Enghaven og Nørrehusvej til et rekreativt område, f.eks. med en lille permanent sø 
samt en beplantning. 

a. Vi vil gerne undersøge forslaget nærmere. Frants sender et svar til Inga. 
e. Niels Dybdahl har den 1. oktober 2021 fremsendt forslag til en udvidelse af Banestien mellem 

Horsens og Brædstrup.  
a. Helle tager kontakt til Niels. 

5. Gadelys i Brædstrup. 
a. Lokalrådet har tidligere drøftet et ønske om at der etableres gadelys i begge sider af vejen på 

Søndergade (fra rundkørslen til Super Brugsen). 
a. Dette skal med i drøftelsen om Dommerparken/Hovedgaden på mødet den 2/11. 

b. Michael Frisk har modtaget en forespørgsel om der ikke kan komme et par gadelygter op ved 
en sti ved Sorgenfri.  

c. Er der i øvrigt forslag til forbedring af gadebelysningen i Brædstrup.  
a. Skolestien fra Jem og Fix og over mod Jernbanegade trænger til en opdatering både 

med lys og belægning. 
d. Punkt b og c indgår i indsatsområdet Trafik 

6. Samarbejde med Horsens kommune:  
a. Formanden har den 13. september 2021 fremsendt mail til Horsens kommune omkring 

planerne for Dommerhaven/Hovedgaden. Vi har fået svar på henvendelsen den 15. september 
2021.  

a. Vi holder kommunen fast på den løbende dialog vedr. projektering og anlægsbevilling 
ift. Dommerhaven. 

b.  I mail af 23. september 2021 har Horsens kommune givet tilbagemelding på vores fælles 
besigtigelse af skiltningen langs Banestien. Den gode nyhed er, at Horsens kommune snarest 
muligt i løbet af efteråret få udført ekstra og forbedret vejvisningsskiltning. 

a. Vi glæder os over at arbejdet påbegyndes i efteråret. 
c. Status på etablering af belysning i vores byporte, og orientering/drøftelse af Facebook debat 

omkring byportene.  
a. Lyset er forsinket, og ankommer først i uge 43 eller 44. Vi vil derfor gerne have en 

artikel i avisen, hvor vi fortæller og visualiserer om det kommende lys i byportene. 
d. Status på arbejdet med at få en Thomas Dambo-trold til Brædstrup (Kim). 

a. Kim er i dialog med Thomas Dambos manager, og har sendt billeder af kortet over 
aktivitetsparken, med markeringer for hvor en trold evt. kunne placeres. Michael har 
også snakket med manageren ift. hvilken type træ, der kan bruges til trolden. 
Manageren er ligeledes inviteret til at komme og se folkeparken sammen med Kim og 
evt. Michael, så han ved selvsyn kan se den fysiske placering. Vigtig at få taget fat på 
dialogen mellem lokalrådet og kommunen så snart som muligt. 

7. Endelig stillingtagen til ”Grønt projekt” fra Natur Fitness.   
a. Med beskrivelsen på mail af Lokalrådets rolle, bakker vi gerne op om dette projekt.   

8. Samarbejde omkring markering af løberuter i Ring Skov.      
a. Søren, Frants og Steen har været til generalforsamling i Borger- og Turistforeningen. Begge 

foreninger har været i gang ift. markering af løberuterne – herfra overtager Borger- og 
Turistforeningen processen med markering af ruterne. 

9. Julearrangement i Brædstrup (Helle).   



a. BHE foreslår den 19/11 som dagen for juletræstænding. Lokalrådet bakker op. Der serveres 
æbleskiver, og der er julemand. Kim sørger for juletog og chauffør. Juletoget kører fra 
14.30-18.30. Rideskolen kommer ned igennem byen kl. 16.30, juletræstænding kl. 17.00, 
derefter udlevering af julekalender. Lokalrådet kontakter BHE – hvem vil være julemand, 
hvem hjælper julemanden med uddeling? Ligeledes aftales det økonomiske med BHE. 

10. Andre spørgsmål. 
a. Lokalrådet har brug for sin egen mail. Helle snakker med Tina Kortbæk om at få oprettet en 

mail under domænet braedstrup.dk 
b. Lokalrådets generalforsamling afholdes i april. 
c. Der er et toilet og et shelter, der står i et stort sumphul ud af byen – vil lokalrådet hjælpe 

med at få det flyttet, da det altid står under vand? Søren tager det med til en snak ift. 
aktivitetsparken og de nye shelters, der kommer der. 

d. Den gamle julebelysning? Fra lokalrådets side foreslår vi, at det sælges og pengene går til 
etape 3 for den nye julebelysning. 

 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
 
 
 
 
 
 
Kommende mødedatoer: 
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 
 
  


