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

Onsdag den 10. august 2022, kl. 18.30 
 
i Mejeriet, Bredgade 2B, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Ingen. 
 
Dagsorden: Alm. 
Referat: Kursiv 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2022.  
a. Referatet er godkendt. 

2. Julebelysning i Brædstrup. 
a. Status på indsamlingen.  

a. Status er meget tæt på 400.000 kr. - det er vi simpelthen så glade for, hvor er det flot at 
Brædstrup og opland løfter i flok ���� 

b. Promovering af sponsorer (sponsortavle, avisannonce og digitale medier)  
a. Der kommer annonce i Brædstrup Avis og pladen på gavlen skulle gerne være op inden 

midten af september. Ligeledes kommer der opslag på de sociale medier og når pladen 
bliver opsat på gavlen, sørges der for pressedækning af det. 

c. Nyanskaffelser i 2022. 
a. Vi er udfordret på de wirer, vi rigtig gerne vil have hen over gaden. Processen er 

forsinket, og derudover er det mere omfangsrigt end antaget. Ift. master (som der også 
har været snak om) så er de økonomisk alt for dyre, så det er ikke en mulighed. Vi er pt. 
i proces ift. ingeniørberegninger samt afsøges andre muligheder vedr. master. Ligesom 
så meget andet, så er der også prisstigninger på julebelysning - ca. 30%. Vi beslutter, at 
vi bruger de penge på ekstra lyskæder til de store juletræer og noget julebelysning til 
Østergade - resten gemmes til etapen med wirene.  

b. Der skal søges om udsættelse ift. at aflevere regnskab.  
d. Andre spørgsmål. 

a. Intet til referat. 
3. Opfølgning på møde med borgmester Peter Sørensen.  

a. Det var et fint møde og vi mødte samarbejdsvillighed.  
4. Områdefornyelse - Dommerparken: 

a. Referat fra møde den 21. juni 2022. I mødet deltog repræsentanter for Brædstrup Lokalråd, 
Horsens kommune og landskabsarkitekt Jonas Schul.  

b. Der er aftalt nyt møde til tirsdag den 23. august 2022, hvor landskabsarkitekten præsenterer en 
ideskitse for områdefornyelsen.    

a. Godt møde med stor lydhørhed og lokalrådet venter spændt på at se idéskitsen.  
5. Gavlmalerier i Brædstrup: 

a. Gavlmaleriet på Søgade 6, blev færdig den 1. juli. Vi har fået rigtig mange positive 
tilbagemeldinger.   

i. Vi drøfter kort UV-beskyttelse af maleriet. Det tages med til næste snak med Lene. 



b. Lokalrådet har været i dialog med Horsens kommune om et nyt gavlmaleri på Bredgade 11 
(Byhaven). 

i. Vi vil gerne vente på den oprindelige kunstner, så det bliver omkring maj 2023. Vi 
afventer endeligt svar fra Lene ift. booking af kunstneren. 

6. En ung kunstner ved navn Jeppe Røpke har skabt nogle flotte træskulpturer i Ring. Lokalrådet har 
modtaget henvendelser herom, og spurgt om det kunne være en god idé at få lavet noget 
tilsvarende i Folkeparken eller Aktivitetsparken.  

a. I lokalrådet har vi ikke lige på stående fod et projekt, hvor vi ser Jeppes værker ind i.  
7. Første del af Brædstrup Aktivitetspark er nu taget i brug. Det er blevet rigtig flot, og er et fantastisk 

tilbud til byens borgere. Desværre er aktivitetsparken flere gange blevet udsat for hærværk. 
Drøftelse af initiativer for at stoppe hærværket, og bevare en flot aktivitetspark.  

a. Fortsat dialog med folk bag aktivitetsparken og andre interessenter. 
8. Opfølgning på igangværende projekter: 

a. Status på arbejdet med at få en Thomas Dambo Trold til Brædstrup. Opfølgning på det videre 
arbejde.     

i. Der mangler fortsat en tilladelse. Michael henvender sig ift. at få sat skub i 
projektet. 

b. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  
i. Mette giver en kort status og til næste lokalrådsmøde vil vi gerne bede om en lille 

skriftlig opdatering fra NaturFitness. 
c. Status på etablering af vores byporte.  

i. Bolden ligger hos kommunen.  
d. Status vedr. tilplantning og forskønnelse af Byhaven 

i. Det er sket rigtig meget dernede, både beplantning af kummer, nyt hegn og vores 
bypedel er meget dygtig til at holde det rigtig flot. Vi vil gerne lige have en række 
fliser, så personer m. barnevogne, rollator eller lign. også kan bruge byhaven 
ordentligt.  

e. Status vedr. etablering af et korps af by pedeller i Brædstrup. 
i. Det går forrygende godt - pt er der to mænd og fire kvinder, der gerne vil deltage i 

ordningen. Der skal lige styr på skuret, hvor redskaber mv. opbevares.  
f. Tilbagemelding fra Horsens kommune vedr. Lokalrådets opfordring til kommunen om at 

etablere en lokal løsning i Brædstrup omkring MitID. 
i. Der er kommet en tilbagemelding, den er ikke videre positivt stillet. 

g. Natteravnene er nu etableret i Brædstrup. Status vedr. det foreløbige arbejde.  
i. Mette giver en status 

9. Andre spørgsmål. 
a. Vi har fået en henvendelse vedr. et kommende arrangement ved DPIF. Frants kontakter 

Brædstrup Cykelklub, Borgerforeningen samt. Handel og Erhverv. 
b. Pejseshow - Helle bestiller billetter. Det bliver enten den 4/11 eller den 28/10. 

 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
 
Inden bestyrelsesmødet afholdes der møde med borgmester Peter Sørensen, Horsens kommune. Mødet 
starter kl. 17.30, og foregår også i Mejeriet. Efter mødet med borgmesteren serveres der lidt mad fra 
Slagter Laursen kl. 18.30, og derefter er vi klar til Lokalrådsmødet omkring kl. 19.00. 
 
 
Kommende mødedatoer: 
Onsdag den 14. september 2022, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 12. oktober 2022, kl. 17.00   Møde med Horsens kommune 
Onsdag den 12. oktober 2022, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 15. november 2022, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 11. januar 2023, kl. 17.00  Møde med Horsens kommune 
Onsdag den 11, januar 2023, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 



Tirsdag den 7. februar 2023, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 8. marts 2023, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 4. april 2023, kl. 17.00   Møde med Horsens kommune 
Tirsdag den 4. april 2023, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 25. april 2023, kl. 19.00   Generalforsamling 
Onsdag den 3. maj 2023, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 6. juni 2023, kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 
 
 
 
 


