Til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Du indkaldes herved til bestyrelsesmøde i Brædstrup Lokalråd
Tirsdag den 2. november 2021, kl. 17.30
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup.
Afbud: Kim og Rikke.
DAGSORDEN:
1. Status på arbejdet med indsatsområder i 2021/22.
a. Kommunikation (Helle).
a. Pt. er der julebelysning, samt et medlem fra Lokalrådet, der skal kommunikeres ud på
sociale medier og hjemmeside.
b. Byudvikling (Søren).
a. Der afventes svar ift. byggegrunde og et par andre projekter
c. De grønne områder (Michael)
a. Michael har været ud at tage nogle billeder ift. kommende projekter. Pt. er der fokus
på skiltning af eksisterende stier. Ift. Enghaven er det en længerevarende proces.
d. Trafik (Steen)
a. Her er der fokus på at komme rundt og se, om der fx mangler gadebelysning nogle
steder. Ift. cykelstier tager Michael ud og tager nogle billeder. Derudover er der fokus
på fodgængerfelter.
e. Kunst og Kultur (Kim)
a. Afbud fra Kim (tillykke med de 50 år ). Der har ikke været afholdt møde.
f. De unge (Mette)
a. Referat fra møde udsendes til lokalrådet.
2. Julebelysning i Brædstrup.
a. Status vedr. levering og opsætning af julebelysning.
a. Det skulle gerne være her i løbet af en uges tid.
b. Indsamling til etape 3 og 4 (Helle, Steen og Frants).
a. Vi har fået udleveret en flot flyer og et A4-ark, hvor overskriften er ’Jul i Brædstrup’.
Det bliver så godt 
b. Der skal uddeles 2000 flyers i Brædstrup – Britta kontakter spejderforeningerne og
hører, om det er en opgave, de vil hjælpe med at løfte.
c. Serviceaftale og forsikring.
a. Eco2light tilbyder en service-aftale. Den dækker udskiftning af defekte lys i
serviceperioden inkl. elektriker og materialer, hvis der har været fejl i konstruktionen
mv. Den dækker ikke ekstremt vejr, hærværk og fejlmontering. Prisen er afhængig af
løbetiden på aftalen, fem år for 2500 kr. plus moms pr. år og syv år for 3500 plus moms
kr. pr. år. Derudover skal det forsikres. Vi beslutter, at vi gerne vil have ansvars- (2484
kr.) og erhvervsforsikring (4852 kr.) samt serviceaftalen på syv år.
d. Aftale med Brædstrup Handel & Erhverv omkring julebelysning.
a. Frants kontakter Janne med lokalrådets kommentarer til aftalen.
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e. Eventuelt salg af den gamle julebelysning.
a. Sælg det for højst mulige beløb.
Status vedr. igangværende projekter:
a. Belysning i vores byporte (Michael).
a. I Italien har de annulleret vores bestilling af lys, fordi de mangler chip. Michael er
derfor i gang med at afsøge alternativer, og evt. en midlertidig løsning, hvis det ikke
lykkes at finde en anden leverandør.
b. Thomas Dambo-trold til Brædstrup (Kim sender mail).
a. Thomas er pt i Canada, så vi hører noget, når han er i Danmark igen.
c. Julearrangement i Brædstrup (Helle).
a. Der er desværre ikke mulighed for at få rideskolen herned, da de er til stævne.
b. Der er spurgt efter en lokal julemand, der afventes svar.
c. Der er bestilt juletog.
d. Julekalenderne får Handel og Erhverv fat i.
e. Der laves risengrød fra enten Det Gamle Posthus eller den nye café. Måske sponseres
der også kaffe eller gløgg.
f. Der er også arrangeret en nissepige, som synger for ved juletræstænding.
g. Mette spørger Brædstrup Musikskole, om de kan byde ind med noget.
h. Helle spørger Nim Musikskole, om de kan byde ind med noget.
d. Flytning af toilet og shelter (Søren).
a. Der sker nok ikke noget, før de andre shelters kommer op.
e. Årsmøde med foreningerne (Søren).
a. Der skal indkaldes til et møde med foreningerne i Brædstrup til foråret. Det hører til
under arbejdsgruppen ’Kommunikation’.
Godkendelse af budget for 2022 (Søren).
a. Søren fremlægger budgettet.
b. Der stilles opklarende spørgsmål til beløbet omkring hjemmesiden (kalenderen) og
revisoren. Søren undersøger, om regnskabet kan ”skilles ad” ift. revision.
c. På sigt kan det være en idé at søge sponsorater til lokalrådet – det tages op igen i januar.
På sidste lokalrådsmøde besluttede vi Brædstrup Lokalråd har brug for egen mail og fællesarkiver til
opbevaring af mail og dokumenter. Drøftelse af udfordringer ved at implementere beslutningen.
a. Helle spørger tekniker mv. omkring sig.
b. Mette spørger sit netværk ift. OneDrive, Outlook og forening.
Samarbejde med ”Natteravnene” (Mette).
a. Der skal være en bestyrelse, det kan være Brædstrup Lokalråd, hvis vi siger ja. Det betyder,
at Natteravne i Brædstrup kan komme i gang, for det er mangel på en bestyrelse, der gør,
at det endnu ikke er kommet i gang.
i. Gå-plan/vagt-plan
ii. Bolsjer og kondomer
b. Brædstrup Lokalråd vil gerne vide lidt mere inden vi siger ja, da det lyder til, at det er en ret
omfangsrig opgave. Det lokalrådet kan tilbyde, er opstartshjælp ift. at være
bestyrelse/kasserer og evt. lave gå-planer – men indenfor et halvt år skal der kunne
oprettes en selvstændig bestyrelse, hvis arbejdsopgaven overstiger opstartshjælp.
Andre spørgsmål.
a. Jens Friis har foreslået den 18/11 – vi foreslår den 18/11 kl. 18.00
b. Punkt til næste gang – årshjul ift. kommunikation.

Med venlig hilsen
Frants Arboe

Kommende mødedatoer:
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

