Beretning. 2017
Stiftende generalforsamling.
Den 6. juni 2017 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Brædstrup Lokalråd. Forud var gået det
meste af et år med møder, planlægning og diskussioner om hvordan et Lokalråd i Brædstrup bedst kunne
fungere og skabe resultater.
I planlægningsfasen blev Mogens Knudsen inddraget og han har efterfølgende været med i opbygningen af
lokalrådet.
På en særdeles velbesøgt generalforsamling blev følgende valgt ind i lokalrådets bestyrelse:
Olav Holst Hansen – repræsentant for Borgerforeningen.
Søren Munk – Repræsentant for Brædstrup Idrætsforening.
Ole Dahl Kristensen – repræsentant for skolebestyrelsen, Brædstrup skole.
Brian Krogh – repræsentant for Brædstrup Handel og Erhverv.
Pernille Stobberup
Kætil Rokkjær
Preben Norup
Som aktive suppleanter blev valgt:
Mikkel Pedersen
Marianne Nørmark
Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med
Formand: Preben Norup.
Næstformand: Ole Dahl Kristensen
Følgende blev valgt til Forretningsudvalget: Olav Holst Hansen, Ole Dahl Kristensen og Preben Norup.
I Lokalrådets vedtægter står der bla. at Lokalrådet er upolitisk – det betød at vi, efter kommunevalget i
november måtte tage afsked med Ole Dahl, da han blev valgt ind i byrådet.
Tak til Ole for en stor indsats i Lokalrådets første måneder.
Kætil overtog herefter Oles plads som skolebestyrelsens repræsentant og samtidigt indtrådte Mikkel
Pedersen i bestyrelsen og Søren Munk indtrådte i FU.
Starten
Det har været en spændende og lærerig proces at være med til at starte noget op helt fra bunden –
normalt er alt, eller i hvert fald, det meste på plads når man indtræder i en bestyrelse, men her er vi startet
helt fra nul.

På et møde på borgmesterens kontor opstod der mulighed for at Lokalrådet kunne benytte et lokale på
biblioteket hvor vi kan afholde vores møder og hvor vi den 1. torsdag i hver måned inviterer alle byens
borgere til at komme med ideer byens udvikling.
De første bestyrelsesmøder blev brugt til at klarlægge hvilke opgaver Lokalrådet skal varetage og på at sikre
at vi samtidig arbejder med de opgaver der er nedfældet i vedtægterne.
Siden starten har vi derfor primært koncentreret os om følgende:
Områdefornyelsen.
Behandling og videresendelse af ideer fra borgerne.
Hjemmeside og Facebook.
Kalenderkoordinering
Fastholde og forbedre Brædstrup som et attraktiv sted at bosætte sig.
I øvrigt alt hvad vi mener der kan være til gavn for Brædstrups udvikling.
Initiativgruppen bag oprettelsen af lokalrådet havde, inden den stiftende generalforsamling, indsamlet ca.
kr. 300.000,- fra foreninger og virksomheder med interesse for byens udvikling. Jeg vil gerne endnu engang
takke for den store opbakning der har været en forudsætning for at starte Lokalrådet.
Mogens Knudsen har efterfølgende søgt Erhvervsstyrelsen om et tilskud via. Landdistriktspuljen og her har
vi, over en periode på 3 år, samlet fået bevilget kr. 230.000,Reception
Den officielle start blev markeret med en reception den 13. september i den gamle byrådssal og igen med
flot deltagelse af ca. 50 interesserede borgere.
Borgmester Peter Sørensen lovede i sin tale at kommunen gerne støtter op om det nye Lokalråd – et løfte
vi naturligvis sætter stor pris på da netop samarbejdet med kommunen er en vigtig del af Lokalrådets virke.
Byværksted – områdefornyelse.
Allerede tre dage efter receptionen var alle byens borgere – af Horsens kommune og Lokalrådet - inviteret
til Byværksted i Brædstrup hallen. Ca. 100 deltog i en spændende dag hvor rigtig mange kreative ideer blev
samlet.
Der blev efterfølgende afholdt flere møder for at sikre at alle blev hørt og at alle gode ideer kom på bordet.
Lokalrådet har igennem hele processen med områdefornyelsen været i tæt dialog med kommunen og
venter lige nu kun på den endelige godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen så vi kan komme i gang
med de ti indsatsområder.
Vi ser også nogle gode muligheder i at samarbejde med initiativgruppen bag aktivitetsparken så alle disse
særdeles spændende ideer kan inddrages i den del af områdefornyelsen der omhandler parken og området
deromkring.
Vi har brugt rigtig mange timer på områdefornyelsen og vi glæder os meget til at der kommer synlige
resultater. Et enkelt synligt resultat er der dog kommet og det er Bredgade 13 – grunden mellem Fru Skov

og Fri Bikeshop. Vi er ikke færdige men vi forventer at vi her i sommer kommer i mål så pladsen kan blive et
lille fristed midt i byen med en lille legeplads og med mulighed for at man kan sidde og slappe lidt af.

Bestyrelsesmøder
Lokalrådets bestyrelse inkl. Suppleanter samles en gang om måneden, hvor alle relevante emner
debatteres. Derudover holder Forretningsudvalget møde hver 14. dag hvor vi, ud over aktuelle emner, også
mødes med forskellige personer som vi mener kan bidrage til at vi når de mål vi har sat os.
Hjemmeside, Facebook mm.
Nu er der jo ikke så meget ved at lægge en masse energi i et Lokalråd hvis vi ikke er synlige. Derfor er der
flere i bestyrelsen der arbejder med Lokalrådets hjemmeside. I første omgang har vi lavet et samarbejde
med Borgerforeningen så når du søger på www.Brædstrup.dk så kommer du ind på en fælles hjemmeside
med rigtig mange nyttige oplysninger og hvor Lokalrådet har sin egen ikon.
Også på Facebook er vi aktive på Brædstrup i udvikling – helt aktuelt har vi en fotokonkurrence kørende
med temaet: Forår i Brædstrup.
Jeg vil også gerne takke redaktionen på Brædstrup avis for den store imødekommenhed vi har mødt og til
stadighed møder. Dejligt at vi, også der, har samarbejdspartnere der ønsker at synliggøre Lokalrådets
arbejde.
Forslag fra borgerne
Der er rigtig mange hjerter der banker for Brædstrup – det har vi oplevet fra den første dag i Lokalrådet. Vi
har modtaget rigtig, rigtig mange forslag til, hvordan byen kan forskønnes, forbedres eller hvordan små
ændringer kan være med til at vi får en skønnere by.
Alle disse spændende forslag har vi valgt at behandle på to måder: de forslag der naturligt vil være en del af
områdefornyelsen vil vi, hvor det er muligt, inddrage i den detailplanlægning, der forhåbentlig snart
kommer til at ske.
Øvrige forslag vil blive sendt videre rette vedkommende i kommunen og her er det positivt at vi nu oplever
at henvendelser fra Lokalrådet måske får lidt mere opmærksomhed end de ellers ville have fået.
Ingen forslag er glemt, det kan bare kræve lidt tålmodighed at arbejde med det politiske system.
§17 stk. 4 udvalg.
Kommunen har nedsat et udvalg med det specielle navn. § 17 stk. 4 udvalg med det formål – for vores
vedkommende at have et særligt ansvar for gennemførelsen af områdefornyelsen af Brædstrup. Lokalrådet
har afholdt et møde med dette udvalg der har Jørgen Korshøj som formand. På mødet kom der mange
spændende ideer frem, jeg er sikker på at vi, også her kan få en god sparringspartner. Der er mulighed for
at Lokalrådet kan få en repræsentant i udvalget hvis vi ønsker det.
Øvrigt.
Lokalrådet har også fokus på Unges forhold i Brædstrup hvor vi, bla. i samarbejde med Sund By
sekretariatet, forældre og en skolerepræsentant – Rikke Frederiksen er i gang med en undersøgelse af
hvordan de unges forhold kan tilgodeses bedst muligt.

I al beskedenhed mener jeg at Lokalrådet, på trods af kun godt og vel et halvt år på bagen, er kommet godt
i gang. Vi arbejder på mange fronter – de synlige resultater lader vente på sig, men de kommer det tror jeg
godt at jeg tør love.
Tak for et godt samarbejde med alle i bestyrelsen, tak for god modtagelse i kommunen og tak til alle jer der
støtter Lokalrådet og dermed Brædstrup, enten økonomisk eller med gode ideer.
Vi går en spændende tid imøde.
Tak.

