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

Onsdag den 11. maj 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Michael. 
 
Referat står med kursiv 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. april 2022.  
a. Referatet er godkendt. 

2. Konstituering af bestyrelsen: 
a. Valg af formand. 

a. Frants Arboe er valgt. 
b. Valg af næstformand. 

a. Søren Munk er valgt. 
c. Valg af sekretær. 

a. Mette Oxbøll er valgt. 
d. Valg af kasserer. 

a. Søren Munk er valgt. 
e. Valg af et Forretningsudvalg på 3 personer, hvoraf den ene skal være formanden.  

a. Frants, Theis og Michael er valgt. 
3. Drøftelse af mødeplan for 2022/23 

a. Det bliver onsdage, men også tirsdage. Næste mødedatoer er hhv. 7/6 kl. 17 med 
kommunen, samt 10/8 kl 18.30 (spisning inkl.). Punktet skal på igen til næste møde. 

4. Indsatsområder for 2022/2023. 
a. Skal der ske ændringer i indsatsområderne for 2022? 

a. Nej, der skal ikke ske ændringer. 
b. Nedsættelse af 3 faste udvalg 

a. Theis erstatter Rikke, og ellers udvalgene som før. 
c. Udpegning for ansvarlige for udvalgene.  

a. Helle er ansvarlig for kommunikation og byudvikling. Michael fortsætter for trafik, stier 
og grønne områder. Theis er ansvarlig for børn, unge og kultur. Under kommunikation 
er det vigtigt, at få styr på hjemmesiden. 

5. I Horsens kommunes budget er der afsat penge både i en landsbypulje og en mellembypulje. 
Brædstrup er ikke omfattet af disse puljer, da Brædstrup har status af centerby. Kunne det give 
mening at etablere en centerby-pulje.  Drøftelse af fordele og ulemper herved. 

a. Fordelen ved en pulje kan være, at beslutningsgangen bliver kortere, da der allerede er en 
pose penge at tage af. Ulempen er, at posen så har en fast størrelse, og det vil blive sværere 
at få penge derudover.  

6. Det nye oplandsudvalg i Horsens kommune har inviteret repræsentanter for Brædstrup Lokalråd til 
møde den 25. maj 2022. Michael Dalby Frisk, Søren Munk og Frants Arboe repræsenterer 
Lokalrådet i mødet med Det nye Oplandsudvalg. Drøftelse af punkter til mødet.   



a. Et punkt til mødet kunne være en drøftelse om en centerby-pulje. 
b. Byggegrunde 
c. Cykelstier 
d. En mere sikker indkørsel/udkørsel i Brædstrup ved Pejsegården. 
e. Padelbane 
f. En mere sikker skolevej for børnene fra Galgehøj og Fredsbovej 

7. Forslag fra borgerne. 
a. Under generalforsamlingen i 2021 fremkom der forslag om plads til engangsgrill på de 

borde/bænkesæt, der er i parken. På sidste møde aftalte vi at Søren Munk skulle drøfte 
spørgsmålet med Thomas Schmidt fra Brædstrup Aktivitetspark.  

i. Der kommer faste grill i aktivitetsparken 
b. Forslag om fx årets Brædstrup borger, ildsjæle eller lign.  

i. Dette punkt tager kommunikations-gruppen sig af. 
c. Forslag fra Jens Bruun Skifter om tog på banestien. 

i. Måske kan Kystlandet være interesseret i det? Er der nogen fredninger på 
Banestien? 

d. Yarn Bombing – Kunne det være en ide for Brædstrup Lokalråd? 
i. Vi synes idéen er skøn, men har lidt svært ved at se os som tovholdere på det. Vi 

bakker dog gerne op om det. Frants svarer forslagsstiller. 
8. Opfølgning på igangværende projekter: 

a. Status for indsamling til ny julebelysning i Brædstrup 
a. Lige pt. 341.870 kr. Hvis der er flere, der skal med, så er det nu, da skiltene er på vej i 

trykken  Inden mødets afslutning rundede vi de 350.000. Sidste deadline er nu. 
b. Status på arbejdet med at få en Thomas Dambo Trold til Brædstrup. Opfølgning på det videre 

arbejde.     
a. Udsættes til næste gang. 

c. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  
a. Udsættes til næste gang. 

d. Status på etablering af vores byporte.  
a. Udsættes til næste gang. 

9. Andre spørgsmål. 
a. Byhaven – hvilke aftaler ligger der?  

i. Krukkerne skal have nye blomster og måske skal der ske mere der, hvis ikke der er 
planer for grunden de næste par år. Frants afsøger hvem der har grunden, og Steen 
kontakter ejeren. Steen planter blomsterkrukkerne til. 

b. Kulturhus-drøftelse  
i. Kulturgruppen kunne evt. tage på inspirationstur. 

 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
Kommende mødedatoer: 
Tirsdag den 7. juni 2022 


