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

Tirsdag den 1. februar 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Mette og Steen  
 
DAGSORDEN: 
 

1. Lokalrådet drøftede på sidste møde indsatsområder. Lokalrådet ser to muligheder – enten kan man 
skære lidt ned / samle indsatsområderne, eller alternativt fjerne områderne og tage enkelte 
punkter lidt af gangen. Vi skal træffe beslutning om arbejdet med indsatsområder.  
a) Drøftelser om at samle områderne, så vi ikke er spredt over så mange projekter. Drøftelser med 

kommunen skal være gennemarbejdet – og ikke bare løslige forslag. Fx at vi tager alle punkter 
omkring Trafik, får dem gennemarbejdet, og derefter snak med kommunen. 

b) Skal vi primært arbejde med indsatsområder - eller med henvendelser fra borgerne? 
c) Ang. henvendelser fra borgerne: hvis vi vurderer, at vi ikke kan/vil hjælpe, vil vi henvise til en 

person fra kommunen, som borgeren selv kan tage fat i.  
d) Vi blev enige om at Frants vil prøve at koge de trafikmæssige issues ned. Der laves to ”spor”. 

Det ene spor, Trafik, tager Britta, Steen og Frants sig af – Frants indkalder til møde. Det andet 
spor, Grønne områder/stier, tager Michael, Søren og Rikke sig af – Søren indkalder til møde. 
Inden næste bestyrelsesmøde har begge grupper lavet lidt ”markarbejde” indenfor de 
forskellige områder.  

2. Julebelysning i Brædstrup. 
a. Drøftelse af muligheder for forbedring af julebelysningen til den kommende jul.     

a) Helle, Steen og Frants arbejder videre på projeket. Der er ønsker om lidt julebelysning op 
ad Østergade, mørke huller ved Krohaven og lige efter rundkørslen – samt wire over 
Bredgade.  

b. Foreløbig status for indsamlingen. Aftaler om udsendelse af mail til virksomheder, telefonisk 
opfølgning, sponsortavle m.v. 
b) Indsamling. Vi har fordelt listen over virksomheder imellem os. Frants sender først en mail 

rundt til virksomhederne, og vi så hver især følger op.    
c. Aftaler om opsætning og nedtagning af julebelysning, samt udbedring af fejl undervejs. 

c) Opsætning/nedtagning. Det er aftalt med spejderne, at de fremover vil stå for 
opsætning/nedtagning 4500 kr. Ved fejl og mangler på belysning, har vi en serviceaftale. 2-
3 tidligere elektrikere vil stå for mindre fejlretninger og gøre opmærksom på evt. fejl og 
mangler.    

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

a) Horsens kommune har lovet at det er klar inden 1. april 
b. Der afholdes fællesmøde den 24. februar 2022, med deltagelse af lodsejere, Horsens kommune 

og Brædstrup Lokalråd, vedrørende stiprojekt mellem Nørregade og Rebslagerhaven.    
c. Vi har foreslået at næste møde i Koordinationsgruppen omkring områdefornyelsen afholdes 

tirsdag den 1. marts 2022, kl. 17.00.   



c) Jens Friis kan ikke tirsdage – Frants forsøger at finde en ny dato. 
4. På sidste møde drøftede Lokalrådet en henvendelse drøftelse fra Brædstrup Tennisklub, omkring et 

samarbejde om at få en padelbane til byen. Opfølgning på punktet, med udgangspunkt i 
beslutningerne på sidste møde (Michael).    
a) Der mangler stadig økonomi. Michael havde møde med Jakob Eg. Han har lavet et nyt oplæg, 

som er blevet sendt rundt til virksomheder. Måske Jørgen Korshøj og Heidi Skovbølling kan 
være behjælpelig omkring kommunen? 

5. Skulptør Thomas Dambo kommer til Brædstrup den 2. februar 2022, for at finde en lokation til 
Trolden. Kim Bach Hansen deltager fra Lokalrådet. Vi skal drøfte det videre forløb omkring trolden, 
herunder behov for klare aftaler med Horsens kommune omkring ansvar og finansering. 
a) Udvalg bestående af Kim og Michael deltager. Vigtigt at få kommunen med fra start. Lokalrådet 

skal IKKE være partner og kontrakter vedr. projektet. Det skal være et projekt mellem Thomas 
Dambo og kommunen. Vi skal blot sparre.  

6. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring Grønt projekt. 
a) Projektet er i fuld gang! Laila (leder af de 3 børnehaver) er vil med idéen, og de er nu så langt, 

at der skal søges fonde til projektet. Vi har ingen andel i projektet herfra.  
7. Forslag fra borgerne: 

a. Jens Bruun Skifter er kommet med en ide rekrutteringsindsat på tværs af foreninger.  
Lokalrådet besluttede på sidste møde at arbejde videre med idéen om lille arrangement for 
kommende frivillige. Opfølgning herpå (Rikke).  
a) Et forslag kunne være et forum på hjemmesiden for foreninger der søger frivillige. Punktet 

genoptages senere. 
b. Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra en borger i Sorgenfri omkring etablering af gadelys 

på sti der forbinder Sorgenfri med Østervang. Opfølgning herpå (Michael). 
b) Punktet genoptages til der kommer omkring gadebelysning 

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.  
c) Frants sender svar fra kommunen videre til Ring Søpark, og vi foretager os ikke mere. 

d. Erik Rask Petersen har udtrykt ønske om opsætning af gelænder ved Klovenhøj.  
d) Klovenhøj ved Pejsegården: trin er råddent og gelænder mangler. Vi sender det videre til 

kommunen. 
8. Generalforsamling torsdag den 25. april 2022: 

a. Dagsorden.  
a) Frants laver forslag til dagsorden 

b. Gennemgang af vedtægterne, og drøftelse eventuelt behov for ændringer heri? 
b) Frants laver forslag til revideret vedtægter, således at de steder der pt. står ”2017” bliver 

fjernet. 
c) Vi ønsker at Marianne Sørensen skal være dirigent. Frants spørger hende ad. 

9. Fællesarrangement.  
a. Lokalrådet besluttede på sidste møde, at vi skal have et fælles arrangement for Lokalrådets 

medlemmer i 2022. Muligheder kunne være Lokalrevyen eller revyen på Pejsegården.        
a) Vi afventer dato på lokalrevyen 

10. Andre spørgsmål 
 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
Kommende mødedatoer: 
Tirsdag den 1. marts 2022 
Tirsdag den 5. april 2022 
Torsdag den 25. april 2022 (generalforsamling).  
Tirsdag den 3. maj 2022 
Tirsdag den 7. juni 2022 
 
  


