
 
 
 
 
 

Referat Lokalrådsmøde 
 
Mandag den 3. oktober 2022, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Britta. 
 

1. Brædstrup Skolebestyrelse har udpeget Tina Kortbæk som nyt medlem af Lokalrådet, som 
repræsentant for skolebestyrelsen – Velkommen til Tina, som allerede er kommet i arbejdsgruppen 
”Børn og unge” Tina bliver en del af samarbejdet mellem skole – lokalråd og natteravne. 

2. Møde med Mads Nygaard, der er formand for Skolebestyrelsen ved Brædstrup Skole.  
Skolebestyrelsen finder ud af hvordan samarbejdet kan fungere og Mads tilbyder at deltage i 
Lokalrådets møder efter behov. 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2022.  
Referat godkendt. 

4. Stillingtagen til om 1. suppleanten (Mette Toft Oxbøll) fast skal deltage i Lokalrådets møder.   
Mette fortsætter som referent med en suppleant rolle i lokalrådet. 

5. Lokalrådet har nedsat 3 faste udvalg, der arbejder med udvikling indenfor de indsatsområder 
udvalget har ansvar for. Drøftelse af ændringer i udvalgenes sammensætning, efter at Tina Kortbæk 
er indtrådt i bestyrelsen for Brædstrup Lokalråd.  
Tina træder i første omgang ind i arbejdsgruppen børn og unge. 
Tina deltager i et møde med kommunikationsudvalget ift. hjemmeside. -Helle briefer. 

6. Julebelysning og julearrangement i Brædstrup. 
a. Horsens kommune vil gerne drøfte omfanget af julebelysningen med Brædstrup Lokalråd. Der 

eraftalt møde til onsdag den 26. oktober 2022. 
Steen Frants og Helle får besøg af teknisk forvaltning d. 26 oktober, hvor vi nok skal tale om at 
nedbringe forbruget.   
Ny form for belysning med LED pærer, så dialogen kommer nok lige så meget til at handle om 
signalværdien.  
b. Julearrangement 2022. 

Fredag d. 11. november om eftermiddagen. Helle er tovholder med hjælp fra Lokalrådets 
medlemmer. Helle inddrager byens butikker og handel og erhverv. 

7. Områdefornyelse - Dommerparken: 
Referat fra møde med brugerne af Tinghuset den 15. september 2022. Se referat fra 
koordineringsmøde med kommunen.  
a. Referat fra møde den 21. september 2022. I mødet deltog repræsentanter for Brædstrup 

Lokalråd, Horsens kommune og landskabsarkitekt Jonas Schul (på teams).  
b. Der er aftalt nyt møde i november måned 2022.      

8. Horsens kommunes Arkitekturpriser 2022 uddeles den 3. oktober 2022. Banetorvet og Folkeparken 
er begge nomineret i kategorien Bedste byrum samt Publikumsprisen. Det Gamle Posthus og Det 
Gamle Mejeri er begge nomineret i kategorien Bedste renovering/transformation samt 
Publikumsprisen.    
Frants og Helle deltog som repræsentanter for lokalrådet med to nominerede projekter, men måtte 
desværre vende næsen hjem til Brædstrup uden pris.  

9. Opfølgning på igangværende projekter: 
a. Status på arbejdet med at få en Thomas Dambo Trold til Brædstrup.   



Michael har stafetten på troldepus. Der er blevet underskrevet kontrakt. Landzone tilladelsen er 
givet, første rate er betalt, men vi mangler byggetilladelsen. Vi følger op i februar.  

b. Status på samarbejdet med Natur Fitness omkring ”Grønt projekt”.  
Mikael har snakket med Lizzy.  
De er i gang med at søge en fond på en lidt smartere måde. De har fået penge fra Hansens fond, 
det er alt indtil nu. Der skal følges op på processen i marts måned.  
c. Status på etablering af vores byporte.  
Projektet er afsluttet. 
d. Udskiftning af trappe og opsætning af gelænder på gravhøjen Klovenhøj.  
Udskiftning af trappe og gelænder på Gravhøjen ved Klovenhøj.  
Det er råddent så de ældre kan ikke gå derop. Bo Karlshøj har søgt penge og fået godkendelse.  

10. Andre spørgsmål. 
MobilePay - Søren afmelder det.  
Frants sender roser til Borgerforeningen for deres flotte arbejde i Brædstrup skov.  
Kulturen i Horsens kommune kommer tirsdag d. 25 oktober og står ved Super Brugsen.  
Helle tager fat i kommunens kommunikations afdeling og får dem til at slå noget op på de sociale 
kanaler.  
Helle sender invitationer ud til pejseshow d. 4 november 
 

 
 
 
Kommende mødedatoer: 
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 
 
 
 
 


