
 
 
 
 
 
Til alle bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant. 
 
Du indkaldes herved til bestyrelsesmøde i Brædstrup Lokalråd 
 

Tirsdag den 15. november 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Tina Kortbæk Jensen 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2022.  
2. Lokalrådets 3 faste udvalg aflægger beretning om arbejdsgruppens arbejde.  

a. Kommunikation og byudvikling. Under dette punkt drøfter vi også henvendelse fra Jonas Lykke.  
i. Business Brædstrup opretter fremadrettet en kalender, hvor vi så fra vores 

hjemmeside kan linke ind. Netop for at fremme at man kan gå ét sted hen og se 
alle aktiviteter i Brædstrup. 

b. Trafik, stier og grønne områder. 
i. Cykelstierne er afsluttet. 
ii. Løberuter og gangstier skulle være ordentligt markeret og afsluttet. 

iii. Trafiksikkerhed - ift. en evt. rundkørsel v. Pejsegården og et andet sted, laver 
kommunen først en trafiktælling. Når den er færdig, får vi besked. 

iv. Gadelys mangles ved Sønderhaven, der er fodgængere på begge sider. 
v. Der skal laves ”spor” i midtbyen til personer med fx rollator, der hvor der er 

brosten. Sygehusvej / Bredgade 
vi. Den mere trafiksikre overgang v. Matas, hvor kommunen evt. kan etablere en 

hævet overflade.  
vii. Bybusser - det drøftes. Frants kontakter Midttrafik ift. en evt. ruteændring. 

viii. Fodgængerfelt - oppe ved SuperBrugsen er lidt farligt, så der er forespørgsel på om 
den kan flyttes, evt. hen til apoteket. Har man flere projekter ift. belysning eller 
fodgængerfelter, så skriv til Michael. 

c. Børn, unge og kultur.  
i. Kulturhus - der er taget kontakt til Viborg Kulturhus. Der skal tages kontakt til 

Hadsund Kulturhus. Derudover kan man overveje Skanderborg. Besøgene ligger 
formodentligt til januar.  

ii. Fremadrettet vil der være fokus på børn og unges sikkerhed/tryghed - der er 
opstartet samarbejde med SSP, der er tæt kontakt til Natteravnene og måske skal 
der laves nogle arrangementer for de unge hen over året.  

d. Næste gang udvalgene aflægger beretning er den 7/2, og der skal man også have et forslag 
til hvad der udgår/tilføjes til listen. 

3. Julebelysning og julearrangement i Brædstrup. 
a. Julebelysningsudvalget (Helle, Steen og Frants) har afholdt møde med Horsens kommune den 

26. oktober 2022, og drøftet omfanget af julebelysningen i Brædstrup.    
a. I Brædstrup følger julebelysningen gadebelysningen. Om der kommer nogle ændringer 

ift. hvornår gadelyset er tændt i år, vides ikke endnu. Julebelysningen bliver opsat til 
denne weekend. 

b. Julearrangement søndag den 20. november 2022.  



a. Det er i gode hænder hos Helle ���� 
c. Andre spørgsmål. 

4. Områdefornyelse - Dommerparken: 
a. Der er aftalt møde den 25. november omkring områdefornyelsen i Dommerparken. I mødet 

deltager repræsentanter for Brædstrup Lokalråd, Horsens kommune og landskabsarkitekt Jonas 
Schul.  

5. Horsens Byråd har den 25. oktober 2022 vedtaget at offentliggøre Planstrategi 2023. Planstrategien 
er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2022 til 2. januar 2023, hvor alle 
inviteres til at sende deres idéer, forslag og bemærkninger til planstrategien. Se mail herom af 31. 
oktober 2022.       

a. Frants har stillet spørgsmål til kommunen vedr. de punkter, der er relevante for Lokalrådet. 
Det er dog ikke alle spørgsmål, der pt. kan besvares. Udvalget laver et høringssvar og 
sender. 

6. Opfølgning på igangværende projekter: 
a. Bypedeller i Brædstrup. 

i. Kommet godt i gang. Pt. 13 bypedeller, det er godt med de artikler i lokalavisen.  
b. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  

i. Opfølgning igen i marts måned. I mellemtiden sendes der stadig fondssøgninger 
afsted via Mette. 

c. Trafiksikker skolevej (mail fra Tina Kortbæk Jensen). 
i. Det drøftes 

d. Udskiftning af trappe og opsætning af gelænder på gravhøjen Klovenhøj.  
i. Det er nu godkendt at opsætte en ny trappe og et gelænder. 

e. Natteravnene  
i. Natteravnene er godt på vej, og søger fortsat flere frivillige, der gerne vil gå. De 

unge har en anden positiv tilgang til Natteravnene efterhånden, fremfor den 
negative, man mødtes af i starten. Pt. er der fire dage, hvor der forsøges at dækkes 
ind med Natteravne. Styregruppen har lavet nye retningslinjer ift. at gå, hvilket de 
håber på, får gåturene og frekvens af dem fordelt bedre og på flere personer. 

7. Drøftelse af muligheder for at få fremstillet en ny Brædstrup-film.    
a. Vi drøfter en ny film, hvor lokalrådet overtager alle rettigheder. Der er enighed i lokalrådet 

om, at vi gerne vil have en ny film på ca. 4 min. Udvalget mødes og arbejder videre med 
det. 

8. Frivillige til kirken (se mail fra Mette Toft Oxbøll) 
a. Det drøftes. Birthe kontakter et par stykker.  

9. Dagsordenpunkter til Koordineringsmødet med Horsens kommune den 11. januar 2023.  
a. Hvis man har noget, så send mail med det samme til Frants 

10. Andre spørgsmål. 
a. Forespørgsel på om Lokalrådet vil være tovholder på nogle tilflytterarrangementer - fx 

byvandringer el. lign.  
 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
 
 
 
 
Kommende mødedatoer: 
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 
 
 
 
 


