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

Onsdag den 14. september 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Michael og Theis. 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Møde med Jørgen Korshøj, der er formand for Oplandsudvalget i Horsens kommune. 
a. Vi starter med drøftelse af hvad det betyder at være lokalcenterby 

i. Jørgen har orienteret om lokalcenterby, landsby og centerby. 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. august 2022.  

a. Referatet godkendt 
3. Drøftelse af fordele og ulemper ved Brædstrups status som centerby i Horsens kommune.  

a. Lokalrådet ønsker at Brædstrup bevarer sin status som centerby i Horsens kommune. 
Frants skriver til Oplandsudvalget omkring muligheden for at Brædstrup får andel i de 
puljer der ligger til lokalcenterbyerne. 

4. Lokalrådets 3 faste udvalg aflægger beretning om arbejdsgruppens arbejde: 
a. Kommunikation og byudvikling. Under dette punkt drøfter vi også henvendelse fra Jonas Lykke.  

i. Lokalrådet drøfter en opdateret film i maj 2023 - vi er meget glade for filmen fra 
2019, men vi vil gerne have folkeparken, Banetorvet og gavlmaleriet med. 

ii. Hjemmeside drøftes ift. trafik, kalender og foreningernes brug.  
b. Trafik, stier og grønne områder. 

i. Cykelstier - Steen, Søren og Rikke var rundt sidste år, der blev rettet nogle ting. 
Kunne bypedellerne klippe skilte fri på cykelstierne, da de er groet til? Der kommer 
skilt op i byhaven med ’Velkommen i byhaven’.  

ii. Løberuter og gangstier - Der er blevet sat pæle op rundt omkring i skoven, der er 
blevet delt en artikel af Steen Laursen vedr. det punkt. 

iii. Trafiksikkerhed - Repræsentanter fra lokalrådet har været rundt at se på nogle 
steder sammen med Peter Sørensen.  

iv. Gadelys - Der er nogle steder, hvor vi kunne ønske flere. Det er fremsat til 
kommunen. 

v. Bybusser.  
vi. Bypedeller - Tak til byfesten for donationen på 12.500 kr, den er de megaglade for. 

Der er både råd til lidt personalepleje og det næste års økonomi er sikret. Nu kan 
pedellerne også forsikres. I forhold til lokalet mangler der lige lidt fliser inden det er 
helt færdigt. Bypedellerne holder deres første møde engang i oktober. Lige pt er 
der to faste og to løst tilknyttet - arbejdet får ros! Frants beder om en forlængelse 
ift. bevillingen, der ellers udløber det den 1. november. 

vii. Fodgængerfelt - Her kan vi ansøge Park og vej om midler til nye felter. 
viii. Trold - Det forventes at kontrakten er underskrevet senest den 15/9. Efter planen 

bygges trolden fra den 13/3-23 og frem til 24/3-23. 
c. Børn, unge og kultur.  



i. NaturFitness - Pt afventes svar fra Helsefonden, som kan forventes her i løbet af 
efteråret. Tidligere er der jo så allerede bevilget 40.000 kr. til bålfaciliteter med 
videre fra Familien Hansens Fond. Vi afsøger fortsat også muligheder for andre 
fonde eller anden form for sponsorering. Når der er skaffet finansiering er planen 
at lave infomøder for borgerne i Brædstrup og tage kontakt til de grupper og 
nøglepersoner, som allerede har vist sig interesserede i at deltage i projektet. Vi 
forventer at dette tidligst kan ske i foråret 2023. Af hidtidige kontakter og 
potentialer at bygge videre på er følgende: 

1. Børnehave, Klovenhøj, Dyrkningsarealer v. Ring Sø og Byhaven samt 
workshops og foredrag på Brædstrup skole. 

ii. Natteravne 
1. Natteravnene har været så heldige, at få 5.000 kr. fra Sparekassen 

Kronjylland. Dernæst fik de et meget flot sponsorat fra Bakkelandets 
Byfest, hvor der er lidt over 21.000 kr. Så nu er Natteravnene sikret i flere 
år fremover, det er simpelthen fantastisk!! 

iii. Ungeråd 
1. Kunne man lave et Ungeråd i Brædstrup, fx med fem unge, der kan holde 

møde med et udvalg fra Lokalrådet - måske to gange om året? 
iv. Kulturhus 

1. Skal det hensættes til maj 2023? MO skriver til udvalget 
d. Der opfordres til mere proaktive grupper. Punktet kommer på igen til december og inden 

da har alle udvalg forhåbentligt afholdt møde. 
5. Julebelysning og julearrangement i Brædstrup. 

a. Status på indsamlingen og promovering af sponsorer.  
a. Der er kommet en ny sponsor med 10.000 kr - så nu hedder det 389.370 kr. 

Sponsortavlen er kommet op på gavlen på Søndergade 1. 
b. Nyanskaffelser i 2022. 

a. Vi er enig i mail rundsendt fra Frants ift. nyanskaffelser. Den sendes ud til sponsorerne 
snarest. 

c. Julearrangement 2022.  
a. Vi satser på den 18.11 kl. 17.00 (Kim kører juletog). 

d. Andre spørgsmål. 
6. Lokalrådet har den 10. august 2022 afholdt møde med borgmester Peter Sørensen. Vi har 

modtaget tilbagemelding på vores forslag fra borgmesteren den 5. september 2022.  
a. Svaret giver ikke anledning til drøftelser. 

7. Områdefornyelse - Dommerparken: 
a. Referat fra møde den 23. august 2022. I mødet deltog repræsentanter for Brædstrup Lokalråd, 

Horsens kommune og landskabsarkitekt Jonas Schul.  
a. Der blev fremlagt flere skitser. Hovedtanken er mere åbent ud til Nørregade og så at få 

åbnet op til Tinghuset, fx ved at flytte p-pladsen.  
b. Der er aftalt møde med brugerne af Tinghuset til torsdag den 15. september 2022.  

a. Her bliver der drøftet skitserne. 
c. Der er aftalt nyt møde i udvalget til onsdag den 21. september 2022.      

8. Niels Dybdahl spørger ind til en løsning på den ekstreme forurening af Gudenåen, som påføres af 
blandt andet Brædstrup Rensningsanlæg. 

a. Den går videre til arbejdsgruppen Trafik, Stier og Grønne områder.   
9. Opfølgning på igangværende projekter: 

a. Status på arbejdet med at få en Thomas Dambo Trold til Brædstrup. Opfølgning på det videre 
arbejde. Se punkt 4. 

b. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”. Se punkt 4. 
c. Status på etablering af vores byporte. Se punkt 4. 
d. Status vedr. etablering af et korps af bypedeller i Brædstrup. Se punkt 4. 
e. Status på aftale med kunstner omkring udførelse af gavlmaleri i Byhaven på Bredgade 11, 

Brædstrup. Der er indgået en aftale med Mantra til maj 2023. Der kommer artikel i folkebladet i 
morgen.  

f. Orientering om den seneste tids hærværk i hærværk i Brædstrup Aktivitetspark.  



i. Det drøftes. 
10. Andre spørgsmål. 

a. Der er kommet brev fra kommunen vedr. Horsens Kommunes Arkitekturpris.  
b. Skolebestyrelsen har udpeget Tina Kortbæk som nyt medlem af Lokalrådet. Det har ikke 

været muligt for skolebestyrelsen at finde en repræsentant blandt skolebestyrelsens 
medlemmer. I stedet har skolebestyrelsen udpeget Tina, der er suppleant til 
skolebestyrelsen. Lokalrådet syntes det er en fin løsning. 

c. Kommunen vil gerne i kontakt med borgerne ift. kulturen i Horsens og dermed også 
Brædstrup. Lokalrådet peger på Brugsen ift at møde borgerne og høre deres ønsker. 

   
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe.  
 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
Kommende mødedatoer: 
Mandag den 3. oktober 2022, kl. 17.00   Møde med Horsens kommune 
Mandag den 3. 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 
 
 
 
 


