Årsberetning 2021-2022.
Kære borgere i Brædstrup og omegn.
Vi har nu fået vores normale hverdag tilbage igen, efter 2 år med Corona. Dejligt at vi igen kan leve uden
restriktioner. Det betyder også at Lokalrådet kan afholde generalforsamling inden udgangen af april måned,
sådan som det er bestemt i vores vedtægter.
Årsberetningen er Brædstrup Lokalråds fortælling, om det arbejde vi har forsøgt at gøre for vores by og egn
siden sidste generalforsamling. Årsberetningen i år er ikke for et helt år, men for 10 måneder, da
generalforsamlingen sidste år blev udsat til juni måned pga. Corona-situationen.
Alligevel har vi nået at beskæftige os med mange forskellige ting. Vi har projekter der påbegyndes og
afsluttes indenfor et år, men vi har også projekter der løber over flere år. Beretningen omhandler nogle af
de punkter lokalrådet har arbejdet med siden sidste generalforsamling.
Områdefornyelse i Brædstrup.
I de seneste år er der sket store forandringer i Brædstrup, hvor flere omfangsrige byfornyelsesprojekter er
blevet lavet. Der er blevet arbejdet med bl.a. centrale pladser, det grønne, bedre stier og gode rammer til
aktiviteter i hverdagen. Det hele tog sin begyndelse i 2018, hvor Horsens Byråd vedtog, at der mellem 2018
og 2022 skulle bruges 18 mio. kr. på den store områdefornyelse samt 5 mio. kr. til bygningsfornyelse.
Områdefornyelsen har virkelig været med til at styrke udviklingen og skabe optimisme i vores lokalområde.
Områdefornyelsen har skabt en virkelig flot by, der hænger rigtig godt sammen med Folkeparken, som også
har fået et gevaldigt løft. Det er er flot eksempel på, hvad borgere, erhvervsdrivende og kommune kan i
fællesskab, og det er dejligt at mærke, at alle tror på udvikling i Brædstrup. Det giver os mod og lyst til
fremadrettet at arbejde videre med udvikling af Brædstrup.
Lørdag den 21. august 2021 blev det sammen med ”Musik i Gaden” fejret at Horsens kommune i tæt
samarbejde med Brædstrup og aktive ildsjæle nu er i mål med den største del af områdefornyelsen. Der var
indvielse af Banetorvet, Banestien, Folkeparken og Byens indgange.
Der var lavet et rigtig flot program for dagen, og der var noget for alle aldersgrupper. Børn, unge og ældre
fra land og by fejrede sammen dagen. Det blev en rigtig folkefest med flere tusinde gæster, der hyggede sig
i sommervarmen.
Byens indgange.
Byens indgange blev også officielt indviet den 21. august 2021, selvom de ikke var helt klar. Arkitekt Kasper
Mose har designet indgangene. Lokalrådet har haft et tæt samarbejde med både arkitekt Kasper Mose og
Horsens kommune omkring projektet, og vi syntes resultatet er blevet rigtig flot. Vi er også rigtig glade for,
at motiverne på byportene fortæller lidt om vores historie og de seværdigheder der er på egnen.
Der har været mange udfordringer undervejs, bl.a. med at få det rigtige lys til byportene, som vi måtte
vente på i flere måneder. Til sidst faldt det hele dog på plads, og det er blevet rigtig godt. Fra Brædstrup
Lokalråd er det Michael Dalby Frisk der har trukket det store læs.

Møde med borgmester Peter Sørensen + lokale byrådspolitikkere.
Borgmester Peter Sørensen inviterede sidste sommer Brædstrup Lokalråd til møde, og mødet blev afholdt
den 10. august 2021. Vi havde et rigtig godt møde, hvor vi bl.a. drøftede et fast årligt tilskud til Brædstrup
Lokalråd og tilskud til ny julebelysning i byen. Borgmesteren var positiv overfor vores ønsker, men kunne
selvfølgelig ikke love noget, da beløb til begge dele skal optages i budgettet. Det blev senere optaget i
budgettet for 2022, men det vender jeg tilbage til senere i min beretning.
Brædstrup Lokalråd inviterede også de lokale byrådspolitikkere fra Brædstrup området til møde med
Lokalrådet. Mødet blev afholdt den 7. september 2021. På det tidspunkt var der 4 lokale byrådspolitikkere
fra Brædstrup området, der alle deltog i mødet. Vi havde et godt møde, og drøftede hvordan vi i fællesskab
kan skabe udvikling i vores by.
Initiativpulje til Brædstrup Lokalråd.
Horsens kommune afviste i 2020 at yde tilskud til Brædstrup Lokalråd, og vi har ikke modtaget støtte fra
Horsens kommune i 2021. Vi har stort set ikke andre indtægter, og derfor var vi udfordret økonomisk. Vi
kunne forudse at kassen ville være næsten tom, når vi kom til udgangen af 2021. Den situation drøftede vi
med borgmester Peter Sørensen, der var positiv overfor at finde en løsning. I forbindelse med
budgetvedtagelsen for 2022 blev Brædstrup Lokalråd bevilget en årlig initiativpulje på 75.000 kr. Bevillingen
løber indtil videre, men måske genvurderes den om 4 år. Tak til Horsens Byråd, fordi I giver Lokalrådet
mulighed for at arbejde videre med udviklingen af vores by.
Den nye julebelysning i Brædstrup.
Som nævnt drøftede vi julebelysning med borgmester Peter Sørensen på mødet den 10. august 2021, og vi
gik hurtigt videre med arbejdet. Steen Laursen havde på vegne af Brædstrup Handel & Erhverv indhentet
tilbud fra et par firmaer. Det var et rigtig godt grundlag for vores arbejde. Hurtigt blev der nedsat et lille
udvalg bestående af Steen Laursen, Helle Voldby og undertegnede. Vi leverede det beslutningsmateriale
kommunen havde brug for i løbet af kort tid.
I september indgik alle partier i Horsens kommune et budgetforlig, hvor der blev afsat 350.000 kr. til ny
julebelysning i Brædstrup. Vi fik senere lov til at vores leverandører kunne sende regningen direkte til
Horsens kommune, hvorved vi sparede momsen. På den måde fik det kommunale tilskud en værdi af
437.500 kr. Vi fik også lov til at bruge pengene i 2021, selvom de faktisk først stod på budgettet for 2022.
Tak til Horsens Byråd for et flot tilskud til den nye julebelysning i Brædstrup.
Vi manglede nu kun 78.000 kr. for at kunne afgive bestilling på etape 1 og 2. Dem bevilgede Handel &
Erhverv hurtigt, og vi kunne nu bestille den nye julebelysning. Der var rigtig meget arbejde de næste 2
måneder, men fredag den 19. november 2021 kunne vi tænde Brædstrups nye julebelysning for første
gang.
Vi syntes selv byen har fået en rigtig flot julebelysning, men vi vil gerne udsmykke byen med en endnu
flottere julebelysning i 2022. Det kan bl.a. ske ved at ophænge guirlander over Bredgade, og ved at få
ophængt flere motiver i Søndergade, Nørregade, Østergade og Vestervangen. Endelig vil vi gerne have
opsat lyskæder i flere træer, bl.a. på Banetorvet. Vi vil også gerne have mange flere lys i det store juletræ
på Banetorvet. Den nye julebelysning bliver hele byens og egnens projekt. Derfor har Brædstrup Lokalråd
og Handel & Erhverv taget initiativ til en indsamling, hvor vi opfordrer byens borgere, forretninger, erhverv
og foreninger til at støtte op om projektet. Vi har mødt stor velvilje fra alle, og det er på nuværende
tidspunkt lykkedes at indsamle 320.370 kr. til den nye julebelysning. Brædstrup har igen vist at vi kan løfte i
flok. Tak for en fantastisk opbakning til projektet.
Juletræstænding i Brædstrup.
Fredag den 19. november 2021 var der juletræstænding på Banetorvet. Også her var Brædstrup Lokalråd
med. Helle Voldby tog sig af det store planlægningsarbejde, og der blev lavet et flot program. Hele dagen
kørte juletoget i Brædstrup med Kim Bach Hansen som chauffør, og der var underholdning for børn og
voksne med Alex Barti. EDC uddelte æbleskiver, Restaurant Det Gamle Posthus gav kaffe og Cafe Banesti
uddelte små muffins til børnene. Kl. 17.00 blev juletræet tændt, og så kunne julen begynde.

Thomas Dambo Trold til Brædstrup.
Lokalrådet startede for 2 år siden arbejdet for at få genbrugstrold af Thomas Dambo til Brædstrup. Det er
Kim Bach Hansen der har været primus motor for dette arbejde, og det ser ud til at lykkedes.
I budgetaftalen for 2022 har Horsens kommune besluttet, at der i dialog med Brædstrup Lokalråd afklares,
om Brædstrup skal være hjem for en Thomas Dambo-trold i familie med troldene på Langelinie. Eventuel
finansiering sker inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsramme. Vi har selvfølgelig sagt ja tak til
dette tilbud, og er i fuld gang med planlægningen. Det er Kim Bach Hansen og Michael Dalby Frisk der
repræsenterer lokalrådet i det videre arbejde.
Aktivitetsparken i Brædstrup.
Brædstrup Aktivitetspark er godt i gang med at blive etableret. Thomas Schmidt er dynamoen i arbejdet for
at skabe en aktivitetspark i Brædstrup, og har lagt rigtig mange arbejdstimer i det. En stor flok frivillige yder
også et stort stykke arbejde i aktivitetsparken, der nu for alvor er blevet synlig. Bane 5 og den lille legeplads
foran udeskolen er blevet godkendt af en legeplads inspektør, og er nu åbnet til brug. Udeskolebygningen
er næsten færdig, , og i foråret kommer der også et legeområde klatretårne og store gynger m.v. Første
etape af Aktivitetsparken skal være færdig til sommer, hvor der planlægges en indvielse den 25. juni. I
fremtiden kommer der endnu mere, for Aktivitetsparken skal løbende udbygges. Søren Munk repræsenter
Lokalrådet i Styregruppen.
Gavlmaleri i Brædstrup
Lokalrådet har i et stykke tid arbejdet for at få et gavlmaleri i Brædstrup. Både kommunen og Lokalrådet
har været enige om, at gavlen nede ved rundkørslen (Søgade 6) havde et oplagt potentiale. Horsens
kommune har haft en positiv dialog med ejerne. Gavludvalget og kommunens rådgiver har også været inde
over, og det hele skulle nu være faldet på plads, så vi får et flot gavlmaleri på et centralt sted i byen. Vi
regner md det bliver malet her i sommer. Inden da, bliver Lokalrådet præsentereret for 2 forskellige
kunstnere. Lokalrådet har været begejstret for de skitser vi har set. Vi glæder os simpelthen bare til at se
hvilket flot gavlmaleri, vi får.
Samarbejde med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”
Brædstrup Lokalråd har indledt et samarbejde med Natur Fitness om et grønt projekt i Brædstrup. I
forlængelse af den udvikling byen har været igennem tænker Natur Fitness, at de vil kunne bidrage med at
igangsætte nye og spændende aktiviteter, der yderligere kan samle byen og gøre Brædstrup til et endnu
mere tiltrækkende sted for nye tilflyttere, ikke mindst børnefamilier, men også seniorer.
Omdrejningspunkter i projektet er lokaldyrket grøn mad, naturlig motion, fællesskaber og mening.
Daginstitutioner, skole og ældrecentre inviteres til at deltage i projektet.
Lokalrådets rolle er at lægge opslag på vores kalender og Facebook, orientere Natur Fitness om vores
ønsker og behov i forbindelse med fondsansøgninger, f.eks. mht. egnede lokaliteter og prioriteringer.
Endelig skal vi stå som formel ansøger ved fondsansøgninger.
Natur Fitness rolle er at præsentere projektet for Brædstrups borgere, projektstyring og facilitering af
processen. Tovholderfunktion i forhold til projektets deltagere, varetagelse af samtlige aktiviteter, styre og
levere praktisk arbejdskraft ved etablering at dyrkningsbede og skrive fondsansøgninger til det 2-årige
projekt. Natur Fitness er i gang med at søge forskellige fonde om midler til at finansiere udgifter i forskellige
med projektet. I løbet af de kommende måneder vil I høre meget mere til projektet. Det er Michael Dalby
Frisk, Britta Würtz Jensen og Mette Toft Oxbøll der repræsenterer Lokalrådet i samarbejdet med Natur
Fitness.
Vejvisning langs banestien
Banestien er blevet rigtig flot. Desværre stod det ikke ret godt til med skiltningen efter afslutningen på
byfornyelsesprojektet. Den var både mangelfuld, forkert og misvisende. Der gav flere gange dagligt
udfordringer for de mange cyklende turister der gæster byen.
Lokalrådet tog derfor kontakt til Horsens kommune, og foreslog en fælles besigtigelsestur langs banestien.
Det sagde Horsens kommune ja tak til, og den 31.august 2021 var Steen Laursen og jeg på banesti vandring
sammen med 2 medarbejdere fra Horsens kommune. Vi var stort set enige i de behov der var for

forbedring af vejvisningen langs banestien. I marts måned 2022 blev arbejdet udført, og det er blevet rigtig
godt. Der er lige et par detaljer tilbage, men dem finder vi nok også en løsning på.
Områdefornyelse - Dommerparken.
Den største del af områdefornyelsen er som nævnt tidligere afsluttet. Vi mangler kun Dommertorvet og
Hovedgaden. Desværre er pengene er også ved at slippe op, og de rækker nok kun til Dommertorvet. Vi må
se om ikke vi kan få godkendt et nyt projekt på et senere tidspunkt.
Vi er i øjeblikket i dialog med Horsens kommune omkring områdefornyelsen af Dommertorvet. Vores
absolut største prioritet var at etablere en ny sikker skolevej over Nørregade og etablering af sti bag
Bredgade ned til Brædstrup skole. Desværre har vi måttet opgive et stigennembrud, da de private
lodsejere ikke vil sælge den fornødne jord. I stedet arbejder vi på en ensretning af Vestergade på
strækningen fra Nørregade til Rådhusgade. Projekter for Dommerhaven vil indeholde en ny åbning ind til
Dommertorvet fra Nørregade, plads til ophold for forskellige aldersgrupper, plads til leg og en ny og bedre
belysning. Det er ideerne hertil Lokalrådet i den kommende tid drøfter med Horsens kommune.
Forslag fra borgerne.
Lokalrådet modtager rigtig mange forslag fra borgerne, og det er vi rigtig glade for. Desværre har vi ikke
kunnet nå at arbejde alt det med forslagene, vi gerne ville. Vi håber vi når det i det kommende år. Hvis vi
skal nå resultater på de forskellige områder, skal vi faktisk bruge en del tid på det.
Lokalrådet har bl.a. modtaget forslag til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbedring af cykelstierne i Brædstrup.
En mere sikker skolevej for børnene fra Galgehøj og Fredsbovej.
En mere sikker indkørsel til Brædstrup i den sydlige bydel ved Pejsegården.
At gøre engen mellem Nørregade, Enghaven og Nørrehusvej til et rekreativt område, f.eks. med en
lille permanent sø samt eventuelt beplantning.
Etablering af gadelys på sti der forbinder Sorgenfri og Østervang.
Etablering af parkeringsplads og grønt område i Ring Søpark.
Samarbejde omkring rekrutteringsindsats på tværs af foreninger.
Reetablering af sti til kæmpehøjen Klovenhøj, og gerne sådan at der etableres et gelænder.
At Lokalrådet søger at fremme ideer og ønsker til et kulturhus i Brædstrup.
Fokus på en handicapvenlig by.
Bænkesæt ved naturstien.
Natteravne
Py pedeller
Tog på banestien.

Vi arbejder med en del af forslagene, men har også valgt at der er forslag vi ikke lige nu kan prioritere.
De fleste forslag koster penge, nogen af dem endda mange penge. Lokalrådet har ingen penge til sådanne
initiativer, og derfor kan de fleste af forslagene kun gennemføres, hvis Horsens kommune vil betale. En god
dialog med Horsens kommune er derfor vigtig, både på det administrative og politiske område. Vi er
løbende i dialog med det administrative område i Horsens kommune, og har en god dialog. Brædstrup
Lokalråd er inviteret til møde med Det Nye Oplandsudvalg i Horsens kommune den 25. maj 2022. Her vil vi
selvfølgelig fremføre nogle af de forslag vi har modtaget fra borgerne, men også nogle af de forslag
Lokalrådet selv har taget op til drøftelse. Vi vil også invitere borgmester Peter Sørensen til møde med
Lokalrådet, omkring nogle af de ønsker vi har til udvikling i vores by.
Lokalrådet arbejder med indsatsområder.
Lokalrådet har af flere gange drøftet hvordan vi skal arbejde med de forslag vi modtager fra borgerne, men
også med de forslag Lokalrådet selv tager op til drøftelse. Vi har fundet en model for arbejdet, hvor vi
arbejder med udvalg og ad hoc grupper.

Lokalrådet har nedsat til 3 faste udvalg, der arbejder med udvikling indenfor hver sit område. De 3 områder
er:
•
•
•

Kommunikation og byudvikling.
Trafik, stier og grønne områder.
Børn, unge og kultur.

De 3 faste udvalg suppleres med ad hoc arbejdsgrupper til løsning af bestemte opgaver.
Vi håber Lokalrådet - med den model - kan løse vores opgave.
Tak til alle der støtter op om Lokalrådets arbejde, og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der
gik.

