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

Tirsdag den 5. april 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Helle, Rikke, Britta og Steen 
Camilla fra skolebestyrelsen deltager i aftenens møde. 
 
DAGSORDEN: 
Referat: Kursiv 
 

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

2. Status for indsamlingen til ny julebelysning i Brædstrup. 
a. Status gives fra de tilstedeværende 

3. Samarbejde med Horsens kommune:  
a. Opfølgning på møde i Koordinationsgruppen omkring områdefornyelsen mandag den 21. marts 

2022. 
a. Der er møde igen den 11. maj kl. 17.00.  
b. Referatet fra mødet den 21/3 udsendes til lokalrådets medlemmer, når det er godkendt. 

b. Drøftelse af muligheder/begrænsninger i forhold til områdefornyelser omkring Dommertorvet. 
a. Vi vender lige mulighederne omkring Dommertorvet igen, og der er umiddelbart 

enighed om, at det er en ordentlig åbning ind til Dommerparken/Dommertorvet, så 
man kan se, at den er der. 

c. Punkter til møde i Koordinationsgruppen omkring områdefornyelsen onsdag den 11. maj 2022.  
a. Afslutning af indvielse 

d. Det nye Oplandsudvalg i Horsens kommune har inviteret 2-3 repræsentanter fra lokalrådet 
med til deres udvalgsmøde den 25. maj 2022, kl. 15.30. Vi skal tage stilling til hvem der deltager 
i mødet, og give besked om konkrete punkter eller emner til drøftelse med udvalget.  

a. Søren, Michael og Frants melder sig. Hvis der er nogen, der har punkter til mødet, skal 
de være Frants i hænde senest 11. maj. Punkt omkring byggegrunde. 

b. Drøftelser vedr. mellemby eller centerbypulje tages med på mødet 11. maj 
e. Brædstrup Lokalråd mødtes med borgmester Peter Sørensen den 10. august 2021. Er der behov 

for et lignende møde i 2022?  
a. Vi vil gerne have et møde igen, Frants skriver til borgmesteren. 

4. Opfølgning på igangværende projekter: 
a. Samarbejde med Brædstrup Tennisklub, omkring at få en padelbane til byen. Formanden 

deltager i møde med tennisklubbens bestyrelse den 7. april 2022.  
b. Der er fundet en placering af Thomas Dambo Trolden. Opfølgning på det videre arbejde.     

a. Kim har holdt møde med Mette Faust. Der forsøges at finde ud af om både 
landzonetilladelse og byggetilladelse er nødvendigt.  

c. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  
a. De er i fuld gang  

d. Status på etablering af vores byporte.  



a. Skema til gennemgang er klar, der mangler at blive indleveret et TM-dokument fra 
Christian Bie. 

5. Under generalforsamlingen i Brædstrup Lokalråd den 24. juni 2021 fremkom der under eventuelt 
nedenstående forslag og spørgsmål:    
a. Forslag om plads til engangsgrill på de borde/bænkesæt, der er i parken. 

a. Hvis man skal lave plads til engangsgrill, så tror vi det kræver nogle kraftigere bænke i 
parken, der ikke kan flyttes. Alternativt nogle faste grill, som ikke kan flyttes. Der skal 
også tages hensyn til, at der måske er noget grill i tankerne ift. aktivitetsparken. Søren 
hører Thomas ad. Vi sætter derfor punktet på igen næste gang. 

b. Forslag om fx årets Brædstrup-borger, ildsjæle el.lign.  
a. Vi sætter det på som punkt igen næste gang, da det skal drøftes nærmere. 

c. Der blev spurgt til by pedel-forslaget, der tidligere har været nævnt på en generalforsamling.  
a. Den hører under gruppen Trafik, Sti og Grønne områder (Michael, Steen og Britta) 

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

a. Dagsorden godkendt efter tilpasning til valgprocedure.  
b. Drøftelse af forslag til Lokalrådets årsberetning. 

a. Frants har læst overskrifterne for os, og vi har givet indledende bemærkninger. Han 
udsender et bud på årsberetning snart og så har vi et par dage til at vende det. 

c. Regnskab for 2021, og budget for 2023.  
a. Kasseren fremlagde regnskab for 2021, ingen bemærkninger. 
b. Budget for 2023 ligeledes præsenteret – ingen bemærkninger. 
c. Jens Frederik Jensen og Kim Sørensen er revisorer i år. Revisorsuppleant? 

7. Andre spørgsmål. 
a. Natteravne vendes – hvordan kan det komme op at stå, når der ikke er kan etableres en 

bestyrelse? 
 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
 
 
 
Kommende mødedatoer: 
Torsdag den 25. april 2022 (generalforsamling).  
Onsdag den 11. maj 2022 
Tirsdag den 7. juni 2022 
 
  


