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

Onsdag den 11. januar 2023, kl. 19.00 
 
i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup. 
 
Afbud: Ingen. 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. november 2022.  
a. Referatet er godkendt. 

2. Julebelysning og julearrangement i Brædstrup.  
a. Evaluering af det andet år med den nye Julebelysning.    

a. Der må gerne komme flere lys i træet på torvet. 
b. Fra Bredgade (frisøren) og hen forbi krohaven er der stort set mørkt hele julen. Kan man 

gøre noget der, når nu gadelygterne ikke kan bruges? 
c. Ellers ros til vores flotte julebelysning 

b. Evaluering af julearrangementet den 20. november 2022.  
a. Det var et SKØNT arrangement, stort TAK til Helle for at være tovholder og til de 

forskellige sponsorer. Ruten for toget kan måske optimeres. Den endelige evaluering er 
på næste møde, hvor Helle også deltager - her kan datoen for næste års 
julearrangement også sættes. 

c. Andre spørgsmål. 
a. Intet at bemærke 

3. Områdefornyelse - Dommerparken: 
a. Opfølgning på møde med Horsens kommune umiddelbart før mødet i Lokalrådet.   

a. Ingen opfølgning nødvendig 
b. Drøftelse af muligheder for at søge midler ved fonde til videreudvikling af projektet. 

a. Der er lavet en tegning på et par legeredskaber til dommerparken, som man evt. kunne 
søge midler hjem til.  

4. 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.        
a. Brædstrup Lokalråd har indsendt høringssvar den 1. januar 2023. Høringssvar er vedhæftet.  

i. Intet at bemærke til høringssvaret  
5. Hjemmeside. 

a. Arbejdsgruppen vedr. Kommunikation og byudvikling har drøftet ændringer på hjemmesiden 
www.braedstrup.dk. Der vedhæftes notat herom.  

i. Business Brædstrup (tidl. Handel og Erhverv) overtager kalenderen. Her kan 
foreninger henvende sig ift. at få arrangementer i kalenderen. 

ii. Resten af hjemmesiden skal gerne være informativ og indeholde links til relevante 
parter. 

6. Samarbejde med SSP og ungdomsskolen i Horsens kommune. 
a. Arbejdsudvalget vedr. Børn, unge og kultur har afholdt møde den 28. november 2022 med 

ungdomsskoleleder Helle Vognsen-Hansen, Horsens kommune. Referat vedhæftes. 

http://www.braedstrup.dk/


1. Orientering fra Theis ift. mødet og udvalgets fokus. Fokus kunne være på 
aldersgrupperne 5.-6. klasse, da der pt ikke er nogen mulighed for dem. 

2. Mulige tiltag kan være sodavandsdiskotek, klub eller lign. samt positive 
historier om unge både gennem Lokalrådet og gennem lokalavisen. 

3. Udvalget kommer tilbage med valgte fokuspunkter. 
7. Oplandsudvalget i Horsens kommune har inviteret til fællesmøde med udvalget, SAMBY, 

Landsbyrådet samt Brædstrup Lokalråd. Mødet afholdes mandag den 30. januar 2023, kl. 17.00-
19.00 på det nye rådhus i Horsens. Invitation er udsendt til Lokalrådet den 15. december 2022. 

a. Søren, Kim, Michael, Frants og Theis tager til mødet. Helle, Steen og Tina eftermelder til 
Frants. 

8. Opfølgning på igangværende projekter: 
a. By pedeller i Brædstrup. 

i. Det er en dejlig succeshistorie, der er pt. 15 bypedeller. Både erhvervsdrivende og 
private borgere er rigtig glade og roser bypedellerne ���� 

ii. Der er skraldeindsamling den 25.3.2023, hvor Y-mensklubben arrangerer og 
bypedellerne deltager. Alle er velkomne, det starter fra Bredesvej 1 kl. 9.30-12.00. 

b. Aktivitetsparken i Brædstrup. 
i. Dialog mellem lokalråd og Thomas Smith ift. mulighed for overvågning af 

aktivitetsparken. 
c. Natteravnene. 

i. Orientering givet. Kontakt evt. Tinghuset for lokaler hele året rundt eller 
plejehjemmet til Natteravnene. 

d. Thomas Dambo trold.  
i. Den er i proces. På et tidspunkt skal der bruges frivillige til at forbore huller i træet, 

der skal sættes på trolden. Lokalrådet hjælper med at finde frivillige. 
e. Lokalrådet besluttede på sidste møde, at vi vil have fremstillet en ny Brædstrup-film. 

i. Der er en dialog med en forening, der pt. er ved at få lavet en film, som lige skal 
være afsluttet inden vores projekt kan gå i gang.  

9. Andre spørgsmål. 
a. Der snakkes om busforbindelser 
b. Afklaring ift. suppleantrolle. 

 
 
Med venlig hilsen 
Frants Arboe 
 
 
 
 
Inden bestyrelsesmødet afholdes der møde med Horsens kommune. Mødet starter kl. 17.00, og foregår 
også i Brædstrup Hallen.  
 
 
 
 
 
Kommende mødedatoer: 
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 
 
 


