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

Tirsdag den 4. januar 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Frants, Kim, Helle 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Lokalrådet har på tidligere møder besluttet at arbejde med 6 indsatsområder i 2021/22, og har 
nedsat en arbejdsgruppe for hvert indsatsområde. Lokalrådet skal vurdere om den valgte 
arbejdsmetode er hensigtsmæssig, og om den giver tilstrækkelig fremdrift i arbejdet. 

a. Som udgangspunkt er vi enige i, at Lokalrådet har rigtig mange ting, som der skal arbejdes 
med. Generelt er vi enige om, at december som sådan er en måned, hvor man har travlt 
med meget andet, og der derfor ikke er så meget tid til det frivillige.  

b. Vi ser to muligheder – enten kan man skære lidt ned / samle indsatsområderne, eller 
alternativt fjerne områderne og tage de enkelte punkter lidt ad gangen. 

2. Julebelysning i Brædstrup. 
a. Evaluering af det første år med den nye julebelysning.    

a. Kæmpe ros, stor positivitet, opleves som et løft af byen – enkelte frustrationer, men 
heldigvis få. 

b. Første prioritet næste år – flere lyskæder til de to store juletræer.  
c. Juletoget var en kæmpesucces, det vil være godt, hvis det bliver en tradition fra fx 

Handel og Erhverv. 
b. Foreløbig status for indsamlingen, og drøftelse af opfølgende initiativer. 

a. Den foreløbige status: 135.000 kr. 
b. Der er brugt 24.000 til forsikring af nuværende belysning, oprettelse af mobilpay samt 

flyers til sponsorater. 
c. Vi foreslår, at der er én mail, der sender ud – hvis vi ikke har en lokalrådsmail, så 

foreslår vi, at det er fx er formandens mail, der sender ud til alle. Så skal vi gerne 
hjælpe med at følge op telefonisk bagefter, hvilket meget gerne må skrives i mailen. 

c. Aftaler om opsætning og nedtagning af julebelysning, samt udbedring af fejl undervejs.  
a. Spejderne og PHC opsatte julebelysning, spejderne tog det ned – et udvalg tager stilling 

til om det skal fortsætte sådan fremadrettet på et møde mandag den 17/1. 
3. Status vedr. igangværende projekter: 

a. Der er nu installeret belysning i alle vores byporte (Michael). 
a. Det er stadig ikke helt færdigt, der mangler sikkerhedsbolte. Men i lokalrådet er vi helt 

enige om, at det er så flot med lys i. Portene skulle gerne være helt færdige i løbet af et 
par uger, og så bliver der indkaldt til gennemgang/færdigmelding med kommunen. 

b. Evaluering af Julearrangementet i Brædstrup (Helle).  
a. Herfra opleves det som en stor succes, dog manglede der måske frivillige hænder. Kan 

vi koordinere det bedre næste år? 
c. Samarbejde med ”Natteravnene” (Mette). 

a. Det er på standby lige nu grundet placering af Natteravnene ift. administration osv. 



d. Samarbejde med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt” (Michael). 
a. Britta og Michael har holdt møde med Torben og Lissy (Natur Fitness) – kernen er sund 

mad, motion, grøn mad, økologi osv. De vil gerne i gang med fx boligforeninger mv. 
Michael har givet dem en tegning af en plantekasse, hvor man kunne plante grøntsager 
mv. Herfra var idéen fx at starte i børnehaver, hvilket plantekassen er designet til – dog 
ser børnehaven pt ikke sig selv i idéen. Men vi fortsætter gerne med at være 
sparringspartner for Natur Fitness. 

4. Samarbejde med Horsens kommune:  
a. Status på etablering af en forbedret vejvisningsskiltning langs Banestien (Steen).  

a. Vi venter på, at kommunen sætter nye skilte op, det hele er godkendt. 
b. Søren Munk og Frants Arboe orienterer om møde med Horsens kommune den 14. december 

2021, vedrørende stiprojekt mellem Nørregade og Rebslagerhaven samt øvrige spørgsmål.   
a. Der har været afholdt møde, hvor der blev præsenteret en fin tegning, som alle kunne 

godkende. Der skal være et nyt møde i februar, hvor alle tovholdere kaldes sammen.  
c. Aftaler om fremtidige møder i Koordinationsgruppen omkring områdefornyelsen.  

a. Forslag om den 1. marts kl. 17.30-19.00 i Brædstrup Hallen. 
5. Brædstrup Tennisklub arbejder på at få en padelbane til byen, og har i den forbindelse forespurgt 

om Brædstrup Lokalråd har lyst til et samarbejde omkring projektet.   
a. Michael har snakket med tennisklubben ang. padelbaner og præsenterer den tegning, som 

tennisklubben har brugt til at søge midler med. I lokalrådet bakker vi gerne op omkring en 
padelbane i Brædstrup, og kan se mange positive ting ved det. Michael vil gerne afholde et 
møde med den nye formand i tennisklubben samt Thomas Schmidt fra aktivitetsparken. 

6. Forslag fra borgerne: 
a. Jens Bruun Skifter forespørger, om man kunne forestille sig at man i lokalrådsregi kunne være 

koordinerende for et større rekrutteringsindsats på tværs af foreninger.   
a. Et større arrangement med alle foreninger forestiller vi os ikke – men et lille 

arrangement for kommende frivillige, der måske ikke lige ved, hvor de skal henvende 
sig, kan vi godt forestille os. Rikke arbejder videre med idéen om et arrangement. 

b. Michael Dalby Frisk har modtaget en henvendelse fra en borger i Sorgenfri omkring etablering 
af gadelys på sti der forbinder Sorgenfri med Østervang. 

a. Michael er i gang med et større arbejde ift. at researche, tage billeder og skrive 
ansøgning til kommunalt regi, evt. skal materialet medtages til et møde med 
kommunen. 

c. Karsten Gregersen har på vegne af en række beboere i Ring Søpark henvendt sig til formanden, 
fordi beboerne ønsker, at der bliver etableret en parkeringsplads og et grønt område.    

a. Vi udsætter punktet til næste møde.  
7. Generalforsamling 2022: 

a. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling.  
a. Forslag er den 25. april kl. 19.00 – 21.00 på Brædstrup Bibliotek 

b. Vedtægter for Brædstrup Lokalråd – er der behov for ændringer? 
a. Vi foreslår, at det bliver et punkt til næste møde, så vi gennemgår vedtægterne for evt. 

ændringsbehov. 
8. Skal vi have et arrangement for Lokalrådets medlemmer i 2022?    

a. Vi synes, det er god idé med et fælles arrangement, vi foreslår (som sidste år) den lokale 
revy. Det forlyder, at det kunne blive i foråret. Hvis det ikke er en mulighed grundet 
Corona, så foreslår vi Pejserevyen som alternativ.   

9. Andre spørgsmål. 
a. Der er ro på bagsmækken. 

 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
Kommende mødedatoer: 
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  


