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

Tirsdag den 1. marts 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Ingen. 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2022.  
a. Referatet er godkendt. 

2. Der foreligger forslag til revideret model for arbejdet med indsatsområder. Det foreslås at 
Lokalrådet nedsætter 3 faste udvalg, der arbejder med indsatsområder, og at der supplerende 
nedsættes ad hoc arbejdsgrupper til løsning af bestemte opgaver, eller som Lokalrådets 
repræsentanter i samarbejde med Horsens kommune og andre samarbejdspartnere.  

a. Vi godkender den reviderede model med enkelt bemærkning ift. kommunikation med 
kommunen. 

3. Status for indsamlingen til ny Julebelysning i Brædstrup. 
a. Vi samler lige op hos de forskellige medlemmer, hvor langt man er med at ringe rundt. 

Samtidig vender vi eksponering af sponsorerne. 
4. Samarbejde med Horsens kommune:  

a. Referat fra fællesmøde den 24. februar 2022, vedrørende stiprojekt mellem Nørregade og 
Rebslagerhaven.  Til mødet var inviteret lodsejere, Horsens kommune samt Søren Munk og 
Frants Arboe fra Brædstrup Lokalråd.  

a. Det projekt Lokalrådet gerne havde set kan desværre ikke lade sig gøre. Sidste 
mulighed ser ud til at være en ensretning af Vestergade (250 m), og det bakker 
Lokalrådet op om. Ligeledes kunne det være godt med en rundkørsel 
Vestergade/Rådhusgade.  

b. Der aftalt møde i Koordinationsgruppen omkring områdefornyelsen mandag den 21. marts 
2022, kl. 17.00.  Der er mulighed for at tilføje punkter til dagsordenen.  

a. Lokalrådet vil gerne have ensretning og rundkørsel med som punkt. 
b. Brosten fx v. Matas 
c. Kan der stilles handicap p-plads skilte op, da mange overser dem? Ligeledes er der en 

høj kant, som er svær at se, når man kommer fra Posthuset og ned mod den nye p-
plads. 

d. Tre gange bump ved Parken fra Rosengade mod Banestien. 
e. Forskønnelse af hjørnet mellem Vestervangen og Indre Ringvej 

5. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper: 
a. Trafik (Britta, Michael og Frants) 

a. Tung trafik skal ledes primært uden om Galgehøj, måske kan det klares ved skiltning. 
Alternativt kunne man kigge på en tunnel under vejen, så der bliver en sikker (skole-) 
vej for de bløde trafikanter. 

b. Der har været kigget på fodgængerovergange – fx ved Apoteket eller Pejsegården, 
Matas foreslås også. 

c. Det kunne være godt med en rundkørsel ved Pejsegården – Silkeborgvej / Søndergade 
b. Grønne områder og stier (Steen, Rikke og Søren) 



a. Udvalget har været ude og tage billeder forskellige steder, bl.a. ved cykelstien på 
Silkeborgvej mv. Men det er svært at få den til at hænge sammen med cykelsti fra 
Brædstrup fx af Virkelyst, da der er rigtig meget niveauforskel. Pt arbejder vi også for at 
få den tunge trafik væk fra Galgehøj, men det betyder, at noget af det vil køre af 
Virkelyst alligevel. Økonomisk vil det også være en meget stor omkostning. Vi synes 
derfor ikke, at dette er et projekt vi i Lokalrådet vil gå videre med. 

b. Udfordringen med ”Christinia”-cykler og bumpene nede ved skolen, der kunne man fx 
fjerne den yderste del af bumpet. Det ville ikke ændre noget for bilerne, bumpene vil 
stadig have fuld effekt for dem, men for cyklerne ville det betyder, at de kunne komme 
ordentlig forbi. Dette projekt tager vi gerne med videre.  

c. Der er kommet forespørgsel på belægning af stier i Folkeparken, men det er Lokalrådet 
ikke interesseret i at gå videre med, da vi prioriterer muligheden for vores ældre i at gå 
tur. 

6. Opfølgning på igangværende projekter: 
a. Drøftelser/korrespondance med Brædstrup Tennisklub, omkring et samarbejde om at få en 

padelbane til byen.     
a. Vi drøfter vejen frem herfra – Lokalrådet er enige om, at padelbaner i Brædstrup er en 

rigtig god idé. Sponsor-delen skal drives af foreningen selv, men vi deler gerne opslag 
på de sociale medier osv. Frants ringer til formanden. 

b. Skulptør Thomas Dambo var i Brædstrup den 2. februar 2022, for at finde en lokation til 
Trolden. Kim Bach Hansen og Michael Dalby orienterer om dagens forløb.    

a. Der er fundet en position til Trolden, det skal dog lige falde endeligt på plads, der skal 
være en landzonehøring inden Trolden kan sættes og ligeledes skal der søges om 
byggetilladelse. 

c. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  
a. De er i fuld gang. Michael har haft kontakt med Torben, ligeledes har Mette haft 

kontakt med ham. Mette skal på et tidspunkt skrive en fondsansøgning. 
d. Status på etablering af vores byporte.  

a. Byportene er helt færdige og de er så flotte med lys. Der mangler det allersidste, 
formularer der skal udfyldes osv., så der kan laves en endelig gennemgang. 

e. I forbindelse med etablering af de tre byporte drøftede Lokalrådet mulighederne for en 
forskønnelse af hjørnet mellem Vestervangen og Indre Ringvej. Hvordan fremmer vi projektet?  

a. Vi tager det op med Jens Friis på næste møde 
7. Forslag fra borgerne: 

a. Hanne Høybye foreslår at Lokalrådet søger at fremme ideer og ønsker til et kulturhus i 
Brædstrup. Hun anbefaler en studietur til Hadsund kulturhus. 

a. Lokalrådet synes, det lyder rigtig spændende. Området ’Børn, unge og kultur’ tager det 
med, og kigger på evt. at tage en udflugt for inspiration.   

8. Generalforsamling torsdag den 25. april 2022: 
a. Godkendelse af dagsorden.   

a. Dagsordenen er godkendt. 
b. Gennemgang af forslag til ændringer i Lokalrådets vedtægter.  

a. Forslagene er gennemgået. 
9. Andre spørgsmål. 

a. Der var lige en lille opdatering omkring den gamle julebelysning. 
b. Det Gamle Posthus har modtaget en byforskønnelsespris, der skal modtages i Horsens i 

næste uge. 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
Kommende mødedatoer: 
Tirsdag den 5. april 2022 
Torsdag den 25. april 2022 (generalforsamling).  
Tirsdag den 3. maj 2022 
Tirsdag den 7. juni 2022  


