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

Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Ingen. 
 
Dagsorden: Almindelig 
Referat: Kursiv 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2022.  
a. Referatet er godkendt. 

2. Godkendelse af mødeplan for 2022/23. Forslag er udsendt sammen med dagsordenen.  
a. Godkendt med enkelte rettelser. Frants sender opdateret mødeplan ud. Følelsen var, at man 

lige så godt kunne have sendt papiret, da der var nul dialog eller feedback. 
3. Orientering fra mødet den 25. maj 2022 med Det nye oplandsudvalg i Horsens kommune. Fra 

Brædstrup Lokalråd deltog Michael Dalby Frisk, Søren Munk og Frants Arboe.   
a. Der var ikke rigtig tilbagemelding på punkterne, men mest bare en tilkendegivelse af, at det 

blev noteret. 
4. Julebelysning i Brædstrup. 

a. Status på indsamlingen.  
a. Indsamlingen er nu slut. Den endte på 369.370 kr. Det er simpelthen så flot, hvor er vi 

glade og taknemmelige for den store opbakning! 
b. Promovering af sponsorer (sponsortavle, avisannonce og digitale medier)  

a. Der laves en sponsortavle, avisannoncen sponsorerer Brædstrup Avis, Helle finder ud af 
det med de sociale medier. 

c. Julebelysningsudvalget holder møde med eco2LIGHT onsdag den 1. juni 2022, og vil til 
Lokalrådsmødet fremkomme med indstilling til nyanskaffelser i 2022. 

a. Der er afholdt møde, kontaktperson hedder nu Frank. Han sender et bud på 
spændvidden af de ønskede wirer.  

b. Der uddeles en oversigt over ejendomme, hvor lokalrådet kunne ønske sig wirer opsat. 
Helle og Steen har tilkendegivet, hvilke de gerne vil kontakte. Andre har også sat sig på 
nogle. Frants udsender et opdateret bilag. 

d. Andre spørgsmål. 
a. Det vides ikke endnu, hvor mange antal af nye motiver, der er råd til.  

5. Forberedelse af møde med borgmester Peter Sørensen. Mødet er aftalt til onsdag den 10. august 
2022. 

a. Borgmesteren og de få udvalgte tager på tur kl. 17.00. Frants, Helle og Theis. Derefter 
mødes de med resten af lokalrådet kl. 17.30 i Mejeriet til en bid mad fra Slagter Laursen. 
Frants indkalder udvalget til at koordinere indsatsen. Frants har et program for hvad der 
skal køres forbi. 

6. Opfølgning på igangværende projekter: 



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

a. Kim er i dialog med Louise ift. trolden. Byrådet har godkendt projektet og de 450.000 kr. 
er frigivet. Kontrakten fra Thomas Dambo er også sendt til kommunen. Der mangler en 
afklaring ift. vedligehold. 

b. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  
a. Status afgivet. To fonde er søgt. Der er planer om infomøder mv.  

c. Status på etablering af vores byporte.  
a. Mangler mødedato fra kommunen. 

d. Forslag fra Jens Bruun Skifter om tog på banestien. 
a. Tilbagemeldingen er, at det desværre ikke er en mulighed, da Banestien er til brug for 

gående og cyklister. Hvis noget motoriseret skal være på den, så går det andet tabt. 
Dog kan der søges om en lejlighedstilladelse ved særlige events, som de kigger positivt 
på. 

e. Tilplantning og forskønnelse af Byhaven 
a. Der er nu tilplantet med nyt i potterne, Korshøj fortsætter med at slå græs. Der mangler 

dog én til at slå kanterne med en buskrydder en gang om ugen. Der er tre herrer, der 
har lovet at lave et hegn foran kummerne, materialerne er på stedet. I uge 25 kommer 
der en artikel om det i lokalavisen, hvor der nævnes sponsor og arbejdskraft ���� 

7. Lokalrådet har en forholdsvis stor udgift til hjemmesiden www.brædstrup.dk. I 2021 har udgiften 
andraget 40.459 kr. Vi drøfter mulighederne for at reducere den årlige udgift. Muligheder herfor 
kan være en nedsættelse af udgifterne, ændring af aktivitetsniveauet eller ekstern finansiering. 

a. Kommunikationsudvalget sørger for et møde med Handel og Erhverv (Rikke, Lone og Janne) 
i forbindelse hjemmesidens fremtid. Søren beder om en mere udspecificeret regning, så vi 
bliver mere skarpe på lokalrådets egen andel. 

8. Henvendelse fra borgerne: 
a. Jens Bruun Skifter forespørger om Brædstrup kunne komme i spil til et af de nye 

nærhospitaler. I den nye sundhedsaftale er der indgået aftale om at oprette op til 25 
nærhospitaler.  

i. Vi vil gerne tage punktet op efter sommerferien, når vi er lidt klogere på hvad den 
politiske aftale udmøntes i. Frants svarer Jens. 

b. Lone Olesen og Lene Lindholm fremsender idé til mindful rute i skoven.  
i. Hvor lang skulle en evt. rute være, hvor skal den placeres/gå  - vi synes, det er en 

rigtig god idé, og vil gerne være behjælpelig ift. at søge kommunen om tilladelse el. 
lign. 

c. Jens Bruun Skifter forespørger på bykalenderen, og efterlyser en kort guide på siden. 
i. Det tages med til mødet omkring hjemmeside og kalender. 

9. Mange ældre har store udfordringer med MitID, og har behov for at møde op i Borgerservice. I 
øjeblikket er der ingen mulighed for at blive betjent i Brædstrup, og derfor må mange tage turen til 
Borgerservice på Horsens Rådhus.    

a. Det er simpelthen lavet så svært for de ældre. Kunne man overveje at finde en lokal løsning i 
Brædstrup? Frants sender mail.  

10. På foranledning af Søren Munk drøfter Lokalrådet muligheder for finansiering af udgifter til 
turistinformation i Brædstrup. 

a. Lokalrådet vil gerne supportere turisthytten, men kan forestille sig, at Borger- og 
Turistforeningen skal indover økonomisk. Forhåbentlig til gavn og glæde for både turister 
og vildfarne lokale ���� Frants kontakter Borger- og turistforeningen.  

11. Andre spørgsmål. 
a. Padelbanen drøftes. 
b. Der skal et punkt til Børn, unge og kultur vedr. Ungeråd. 
c. Der drøftes behov for et oplæg fra Eco2Light ift. de store juletræers belysning, og hvor 

mange juletræer, der skal være i Brædstrup? 
d. Hvor mange skulle med på gåturen med Schul? 

 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 

http://www.br%C3%A6dstrup.dk/


 
Inden bestyrelsesmødet afholdes der møde med Horsens kommune. Mødet starter kl. 17.00, og foregår 
også i Brædstrup Hallen. 
 
 
Kommende mødedatoer: 
Onsdag den 10. august 2022. 
 
 
 


