
Bestyrelsens beretning for 2021. 

Så gik endnu et år og vi er samlet til Lokalrådets 13. generalforsamling. Det er dog 

kun 8 måneder siden, vi afholdt den sidste. Det har været et år hvor vi igen har 

været udfordret på forskellige måder på grund af Covid-19.  

I det forgangne år valgte vi endnu engang ikke at afholde vores traditionelle 

arrangementer såsom affaldsindsamling, Store cykel dag og Naturens dag. Det håber 

og krydser vi fingre for kan lade sig gøre i år. Humøret har dog været holdt højt i 

bestyrelsen og der har været forskellige opgaver som vi har arbejdet med. 

 

Som oplyst på sidste generalforsamling fik vi tildelt 50.000 kr. til en lokal 

udviklingsplan fra Landdistrikts og bosætningsudvalget i Tønder kommune. Pengene 

blev tildelt i foråret 2020, men pga af Covid 19 tog det noget tid før vi rigtig kom i 

gang.  LUP projektet ”På sporet af Bredebro” skulle som udgangspunkt danne 

grundlaget for, at der kunne udarbejdes en identitet og grundfortælling for vores by, 

i samarbejde med Jes og Malene fra Democracity og landdistriktskoordinatoren i 

kommunen, Karin Lorenzen. Vi havde rigtig mange aktiviteter i gang, der blev uddelt 

folder sammen med Bindeleddet, hvor der kunne skrives input og afleveres i 

postkasser ved SPAR og Centrum blomster, vi havde opsat bannere og grønne 

byrums møbler var placeret forskellige steder. Der blev afholdt fotokonkurrence på 

de sociale medier osv. Alt dette for at gøre borgerne i Bredebro opmærksomme på 

at der var noget i gang og at vi ønskede deres opmærksomhed. Det var planen at 

der skulle indkaldes til et by møde når alt indsamlet materiale var på plads. På trods 

af det store arbejde vi lagde i dette projekt, bar det desværre ikke frugt. Efter 

evalueringen på et statusmøde d. 22. juni kunne vi konstatere at vi ikke havde 

modtaget nok materiale, som kunne bruges til udarbejdelse af en identitet og 

grundfortælling for Bredebro. 

Jes og Malenes forslag var derfor at vi skulle arbejde hen imod et udviklingsforum i 

stedet. Det på baggrund af at Bredebro ikke er en by i samme kategori som fx Visby 

og Sæd – selv om Bredebro er mindre ift. indbyggertal, vurderer Jes og Malene at 

byen lægger sig mere op ad byer som Toftlund. Dette særligt pga de større aktører, 

der er en vigtig del af Bredebros liv og fællesskaber. Landdistrikts og 

bosætningsudvalget har godkendt at vi arbejder videre med et udviklingsforum. Der 

er afholdt et par møder i dette udviklingsforum som består af 8 – 10 aktører som er 

bosat i Bredebro, fordelt mellem Borger, handel og erhverv, idræt og fritid, kultur og 



fritid. De skal spille hinanden stærke og sørge for et godt samarbejde på kryds og 

tværs.  

Bredebro HHI har også fået gang i deres BID projekt. BID er projekter som kan 

afprøves på den korte bane, et af resultaterne er Juletræet på DLG tårnet som er 

kommet tilbage. Det bliver spændende hvad vi ser af nye tiltag. I dette forløb 

afholdes der møde ca en gang månedligt og alle borger i Bredebro er velkomne. BID 

projektet og Lokalrådets udviklingsforum skal køre side løbende. 

I juli måned skete en lille ændring i bestyrelsen, MaiBrit valgte at træde tilbage fra 

formandsposten pga nye udfordringer. Formandsposten blev overtaget af Gitte og 

Maibrit besatte næstformandsposten. 

 

I Bredebro har der været snakket meget om cykelstier og det blandt andet det sidste 

stykke på Langagervej, som har været med i planerne siden 2011, det har været lang 

tid undervejs, nu kan Vi endelig se at det er blevet færdigt. Cykelstien på Brede 

Bygade ved Boi Davidsen, som har været et ønske fra borgerne i den ende af byen, 

er godkendt, men desværre ikke igangsat endnu, da det er svært at skaffe 

entreprenører 

, de har meget travlt for tiden. Dette stykke har dog ikke været med i tidligere nævnt 

plan fra 2011, dette er et nyt projekt. Vi kan glæde os over at begge stier nu bliver 

udført og kan være med til at beskytte de bløde trafikanter. Arbejdsgruppen for det 

sidste stykke cykelsti på A11 arbejder også ufortrødent videre, vi mangler jo det 

sidste fra Bredebro til Abild. Vi ved jo at udholdenhed belønner sig. Tak til Per, Henry 

og Ruth for at kæmpe videre. 

 

I det forgangne år fik vi også etableret en shelter ved Majssjakken. Shelteren er 

venligst sponsoreret af ”Hus Forbi” i forbindelse med deres 25-års jubilæum. 

Shelteren er til fri afbenyttelse og der er ikke noget booking på. Det vil sige at alle 

der eventuelt skulle have lyst til en overnatning i det fri er så velkommen. Vi har et 

stort ønske om at få opgraderet Majsjak området med bænke, lidt aktiviteter osv. Vi 

har søgt midler ved LBU dertil og har efterfølgende sendt ekstra oplysninger som de 

har bedt om.  Her fra 1 januar 2022 hvor den nye kommunalbestyrelse er tiltrådt – 

er Landdistrikts og bosætningsudvalget nedlagt og hedder i stedet klima-, vækst- 



udviklingsudvalget. Det vil nok give lidt udfordringer, og måske også forsinkelser - 

men vi arbejder videre med projektet. 

Om Lokalrådene får en plads i det nye udvalg for klima-, vækst- og udviklingsudvalg 

vides ikke på nuværende tidspunkt, men vi håber på det. 

Kulturugen 2021 med emnet ”Kultur på trods” forløb efter programmet. Sidste år 

blev afslutningen som skulle finde sted i Bredebro aflyst, men vi var klar igen i år.  

Hele programmet fra 2020, kunne blive gennemført denne gang. Arrangementet 

blev afholdt i Bredebro forsamlingshus med rigtig flot tilmelding og åbningstalen 

blev holdt af tidligere borgmester Henrik Frandsen. Kulturprisen gik i 2021 til 

lokalhistoriker Ingolf Haase fra Møgeltønder. Der har været mange positive 

tilbagemeldinger på arrangementet, fra alle der deltog. 

 

Som det ses i bymidten, er der sket rigtig meget. Først blev slagterens hus revet ned, 

der var bekymring over hvad der skulle ske med grunden. Vi ønskede ikke at 

grunden kom til at ligne en rode plads, og vi ville gerne det bedste for det område. 

Vi har erfaret at grunden er solgt, og vi glæder os til at se hvad der skal ske med det. 

Næste nedrivning var Christian Friises hus, da først de havde startet gik det rigtig 

stærkt. Omkring grunden her afventer vi stadig et møde omkring hvad der skal ske, 

vi har set et udkast og så er der ikke sket mere her. Vi er dog informeret om at 

Christel Ebsen er syg og at Helene Plet er med ind over. Værkstedet for Martins 

undervogn er også revet ned, det skulle være ECCO og Sparekassen der er indgået et 

samarbejde her. Her afventer vi også. 

 

Vi har i det forgangne år afholdt et møde med Tønder kommune, her med 

deltagelse af Christian K. Andersen og Bo Jessen. Her ytrede vi også utilfredshed 

over, at vi ikke rigtig bliver hørt. Vi har en forventning om, at vi vil blive inddraget 

meget mere, men vi hører nærmest ingen ting. På mødet påtalte vi også at vi ikke 

fandt det tilfredsstillende, at når kommunen opkøbte huse med nedrivning for øje 

var det også deres pligt, at det så pænt ud indtil nedrivning fandt sted. Her tænker vi 

på Friises hus, blandt andet med snerydning og græsslåning om sommeren. Ved 

slagterens hus kunne kommunen ikke gøre noget, da det var privat ejendom. 

Derudover blev der vendt mange andre sager såsom vedligehold af fortove, skæve 

lygtepæle, blomsterkummer i Storegade – de ser rigtig triste og kedelige ud. Er der 



lygtepæle der mangler opretning, skal der sendes en mail til 

Teknisktoender@toender.dk  Vi påpegede også at trafikforholdene ved hallen ikke 

fungerer optimalt, det har vi efterhånden gjort nogle gange. Der er brug for en 

anden løsning – det kunne være at fortovet bliver ændret til kombineret 

gang/cykelsti. Alt i alt havde vi et rigtig godt møde og der blev lyttet til os, men det 

er vigtigt at vi hele tiden følger op. De næste 4 år er det så ikke Bo Jessen der sidder 

som formand for Teknik- og miljøudvalget, men Poul Erik Kjær. Det bliver 

spændende hvordan samarbejdet bliver fremover, men vi håber det bedste.  

Toosbuy Torv møderne er også kommet i gang igen, her deltager vi så vidt muligt. På 

disse møder deltager Repræsentant for torvet, Torvets butikker, repræsentant fra 

HHI, Støtteklub, Lokalrådet og Idrætscenteret. Vi får god information om hvad der 

sker i Bredebro og hvad de forskellige arbejder med. 

Landdistrikts og Bosætningsudvalget har afholdt et møde i Løgumkloster, hvor vi og 

mange andre repræsentanter fra hele kommunen var inviteret. Der var deltager fra 

lokalråd, virksomheder, ejendomsmægler og kommunen. Formålet med dette møde 

var at få udarbejdet en bosætningsstrategi. Her havde vi mulighed for at få 

indflydelse på, hvad vi mener der er vigtigt for at få nye tilflytter til Bredebro og hele 

Tønder kommune generelt. Befolkningsprognoserne i Tønder kommune går 

desværre den forkerte vej, vi har brug for nye tilflytter til kommunen. Der er 

udarbejdet et udkast fra kommunen med overskriften ”FÆLLES OM BOSÆTNING I 

TØNDER KOMMUNE” som alle deltager på mødet har fået tilsendt og hvor der 

efterfølgende var mulighed for at vi kunne komme med input til. 

Bosætningsstrategien forløber fra 2021 – 2025. 

 

Vi har igen i år søgt om det årlige driftstilskud på de 20.000 kr. Vores ansøgning er 

gået igennem. Kravene for de 20.000 kr. opfylder vi, dog bliver de først udbetalt 

efter endt generalforsamling hvor de nødvendige dokumenter kan fremsendes til 

kommunen. 

 

Igen i år var Bredebro Lokalråd med i fordeling af de flotte julekurve fra SPAR, som 

glade givere havde købt og lagt i kurven. Der blev til i alt to flotte kurve som blev 

modtaget med stor glæde. Det er altid dejligt når vi kan være med til at glæde 

andre.  

mailto:Teknisktoender@toender.dk


 

Til sidst en stor tak til Tom som er en stor hjælp omkring IT. Han hjælper med vores 

nye infoland og som i vil høre mere omkring efter endt generalforsamling.  HUSK nu 

vores skærme ved SPAR og i Hallen, det er gratis annoncering for offentlige 

aktiviteter. Tak til alle jer der støtter op om Lokalrådet og gerne giver en hjælpende 

hånd. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen i det forgangne år. 

 


