BREDEBRO LOKALRÅD
Bestyrelsens beretning 2021 fremlagt på generalforsamlingen 01.06.2021

Så kom vi igennem 2020 og hvilket år. Det har været et år med mange udfordringer for alle
og mange aflysninger. Det var året hvor vi stiftede bekendtskab med Covid-19/Corona og
som jeg tror ingen glemmer. Det har også været året hvor vi stiftede bekendtskab med nye
ord som samfundssind osv. året hvor der blev afholdt aktiviteter, men hver for sig. Vi har i
Lokalrådet haft vores udfordringer, vi har aflyst de traditionelle arrangementer såsom,
affaldsdag, store cykel dag og naturens dag. Generalforsamling blev også flyttet til i dag. Vi
satser dog stærkt på at vende tilbage i år, hvis situationen tillader det.
De traditionelle møder med Tønder kommune, alle lokalråd og borgerforeninger, forskellige
udvalgsmøder har været aflyst, der har dog været enkelte møder som blev afholdt virtuelt.
Bredebro HHI aflyste deres messe i hallen d. 4. april, og borgermødet omkring BID her var
alle sejl ellers sat til, rigtig ærgerligt.
Oven på alle de aflysninger, er der stadig noget positivt. Vi har stadig arbejdet, dog uden at
mødes alt for mange. Det har været muligt at afholde vores bestyrelsesmøder, hvis ikke
fysisk så virtuelt - og det har vi gjort i det omfang vi kunne.
I foråret fik vi tildelt 50.000 kr. til en lokaludviklingsplan, vi har haft enkelte møder med
Karin, vores Landdistriktskoordinator, Jes og Malene fra DemokraCity om hvad vi gerne vil
med planen. Vi fik et tilbud på udarbejdelsen af LUP fra Demokracity, denne havde vi lidt
ændringer til før den kunne godkendes. Vi har fået rigtig god hjælp af Karin, vores
landdistriktskoordinator. Projektet har fået overskriften ”På sporet af Bredebro”. For at
gøre borgerne nysgerrige og opmærksomme på projektet, er vi gået lidt aktivistisk til værks.
Der er først blevet sat bannere op, vi har placeret selvmalede grønne byrumsmøbler rundt i
byen. Der er placeret postkasser hos SPAR og Centrum Blomster, hvor vi håber der vil
komme mange input fra jer. Vi har afholdt to åbent hus-arrangementer her i Byens rum,
hvor borgerne også kunne aflevere deres ideer, ønsker samt fortælle om deres drømme for
Bredebro. Jes og Malene fra DemokraCity har afholdt interview med borger, i alt 10
personer. Vi er meget aktive på de sociale medier. På vores Facebook side har vi haft en
fotokonkurrence i gang og vi har modtaget rigtig mange flotte billeder fra Bredebro.
Vinderen fra denne konkurrence bliver offentlig gjort her i aften. Alt input som modtages,
skal danne grundlaget for, at der kan udarbejdes en identitet og grundfortælling for vores
by. Efter ferien, vil der blive indkaldt til en by møde, hvor Jes og Malene vil fremlægge
oplægget til identitet og grundfortællingen for Bredebro. Efter dette møde vil den endelige
identitet og grundfortælling blive udarbejdet.
Vi har haft god omtale i Digeposten. Der er blevet annonceret en del i Bindeleddet, vi har
fået udarbejdet en flyer, som er husstandsomdelt med Bindeleddet. Det er meningen at
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LUP skal kører sideløbende med HHIs BID. BID er hvor der prøves noget af på den korte
bane og LUP er på længere sigt.

Driftstilskud til Lokalrådene er blevet ændret. Sidste år fik alle lokalråd et tilskud på 10.000
kr. Tilskuddene er fremadrettet inddelt i niveauer 1 – 2 – 3, 1 på 10.000 er til de lokalråd
hvor aktivitetsniveauet ikke er så højt. Vi er placeret på niveau 2 som er på 20.000 kr. og
det gør vi fordi, vi arbejder med LUP, derudover kan nævnes vedligehold af fællesarealer,
legeplads og landsbyapp og der samarbejdes med kommunen om bl.a. cykelsti ved
hovedvejen. Lokalrådet samarbejder med især kommunens tekniske afdeling om både
trafiksikkerhed og fællesarealer. Senere kan vi komme på Niveau 3, som giver et tilskud på
30.000-50.000 kr. For at komme i betragtning til niveau 3 i år, er at vi forhåbentlig afslutter
arbejdet med LUP! Dog skal der indsendes regnskab, referat fra generalforsamling og
vedtægter.

Bredebro fik SIN EGEN APP!
Med fælleskalender, nyhedsoverblik og alle kan være med.
Tønder kommune har købt adgang til alle kommunens byer, til app´en ”MIN LANDSBYAPP”
– som er byens egen app! Der er 27 lokalområder der er oprettet, og lokalrådene og
borgerforeningerne har fået en administrationsadgang, men alle andre kan også lægge
nyheder og aktiviteter op!
For at hjælpe alle i gang, havde kommunen valgt at sende en hjælper ud til os. Der var
mulighed for at møde op på hallen for at få hjælp, men desværre blev det aflyst pga
Corona. Vi har dog planer om at lave en hjælpe cafe, på et senere tidspunkt nu hvor vi må
samles lidt flere – dog skal vi være opmærksom på antal.
Legepladserne på Vestervang og Vænget er blevet godkendt efter renovering og nye tiltag.
Legepladserne bliver flittig benyttet – det glæder os i Lokalrådet.

Cykelstiudvalget under Lokalrådet har arbejdet meget aktivt for cykelstien langs hovedvej
A11. Der blev udarbejdet en ny flyer som er omdelt med Bindeleddet. Det aftalte møde
med Trafikminister Benny Engelbrecht og foretræde ved Transportudvalget d. 31. marts
blev desværre også udskudt på grund af Corona. Det lykkedes dog gruppen, sammen med
borgmesteren Henrik Frandsen at få en ny aftale i hus d. 3. november, hvor der blev afholdt
møde med trafikministeren og senere foretræde for trafikudvalget. Cykelstigruppen havde
indtryk af at der blev lyttet meget intenst. Efter dette møde kunne gruppen ikke gøre så
meget mere end at håbe på at der blev sat penge af på finansloven til sådanne projekter.
Cykelstigruppen har modtaget en fantastisk opbakning og inspiration fra politiker Henning
Hyllested. Lørdag morgen d. 5.december blev jeg ringet op af Ole Møller fra TV syd, han
kunne oplyse mig om at Transport og boligministeriet havde lavet en ny aftale og sikre 520
millioner kr. til cykelstier. De vil gerne omstille vejtransporten så den bliver mere grøn.
Pengene fordeles således, der afsættes 30 millioner i 2021 og 170 millioner kr. i 2022 og 23.
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Der er 24 projekter på listen hvoraf Døstrup – Sdr. Vollum står øverst, de 24 projekter, vil
derfor kunne gennemføres i årene 2021 – 2025. Her blev der glæde i det lille hjem og
cykelstigruppen kunne næsten ikke få armene ned. Det er det de har kæmpet for i næsten
10 år. Det viser så også at udholdenhed belønner sig. Der blev hurtig stillet interview på
benene – hvor Ruth og Henry deltog. Endelig midt februar fik vi beskeden at pengene til
cykelstien var endelig bekræftet. En stor tak skal lyde til Per, Henry og Ruth for jeres
kampgejst, I er bare for seje. De har dog meddelt at de kæmper videre for det sidste stykke
cykelsti Bredebro til Abild. Gruppen har et rigtig godt samarbejde med Borgmester Henrik
Frandsen og flere deltagere fra Tønder kommune, som giver den fulde støtte og opbakning
til projektet.
Fredag d. 9. oktober havde lokalrådet arrangeret ølsmagning i samarbejde med Cafe sko og
Vest slesvigsk bryghus, et lokalt bryghus fra Løgumkloster. Et rigtig godt arrangement med
25 deltager, hvor alle deltager fik smagt på seks forskellige øl. Ikke alle var lige begejstrede
for smagen, men helt sikkert en rigtig hyggelig aften. Der arbejdes på at lave et nyt
arrangement senere på året.
Tønder kulturuge 2020 – emne for kulturugen var venskab
Der blev fremstillet 2 venskabsbænke, som er placeret ved Bredebro skole. Klinkerne er
malet af børnene fra Humlebo og sfo i Bredebro. Børnene gik op i arbejdet og fik et rigtig
flot resultat ud af det. De blev vejledt af Mogens Davidsen Jytte Lysgaard brændte
klinkeren.
Hele ugen var der strikke cafe i byens rum, hvor frivillige hæklede trøstemus til lægehuset i
Bredebro.
Søndag d. 04.10.2020 skulle afslutningen som bekendt finde sted i Bredebro. Alle sejl var
sat til, om formiddagen havde ECCOs Æ´ Laut åben for alle, der var udstilling af trøstemus
som var produceret igennem hele ugen og der skulle afholdes en venskabsfodboldkamp,
Senior spillere i FC Sydvest mod Old Boys Bredebro.
Om eftermiddagen i Bredebro forsamlingshus, med tale ved borgmester Henrik Frandsen,
optræden ved Marskens guld Maja og Halvor Bogh, fortælling ved Thomas Gøgsig ECCO,
Svaneborg og Kardyb og Maskeraden. Uddeling af Kulturprisen 2020 ved Formand for
kulturelt forum Anne Mette Pedersen.
Kulturprisen gik i 2020 til Tove Tersbøl, Skærbæk
Desværre blev hele afslutningen aflyst. Emnet for kulturugen 2021 er ”Kultur på trods”. Vi
håber meget at arrangementet vil kunne blive afholdt på den bedste måde og uden
forhindringer d. 10. oktober i år. Ruth sidder stadig som repræsentant for Bredebro.
Bredebro fik sin helt egen film, med flot opbakning fra de erhvervsdrivende. I alt 32 ud af 34
pladser blev udfyldt. Der var i alt 7 timer til optagelser, der lå en del arbejde i at få
tidsplanen til at gå op – men vi syntes det lykkedes rigtig godt. Vi var på farten fra kl. 10 og
indtil kl. 17.30. Filmen tegner et rigtig godt billede af hvad Bredebro har at med filmholdet
hele dagen, fra kl. 10 – 18. Filmen viser hvad Bredebro kan byde på og hvorfor man netop
skal flytte til Bredebro. Filmen vil blive vist her efter generalforsamlingen.
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Efter flere henvendelser til kommunen har vi nu endelig fået svar på, hvad der skal ske med
Slagterens hus og Frisés hus.
Storegade 34, slagterens hus;
Ejendommen var blevet kondemneret med påbud om nedrivning. Dette betyder den ikke
må udlejes til beboelse før den er istandsat efter godkendt plan eller nedrevet.
Der var fastsat en frist for fraflytning af ejendommen til d. 15. oktober 2020 hvorefter der
var frist til den 1. januar 2021 til at ejer selv kunne forestå renovering eller nedrivning af
ejendommen. Ifald dette ikke skete, tog Kommunen over – huset er revet ned.
Storegade 6;
Denne har Kommunalbestyrelsen som I har læst sagt OK til, at Kommunen erhverver og
nedriver for at skabe mulighederne i området, som vi har snakket om i flere år. Så nu tager
vi fat igen i mulige løsninger sammen med Hotelgrunden, så vi kan skabe en helhed for
området. Derfor har kommunen også afventet lidt omkring Hotelgrunden til de fik
muligheden for erhvervelsen af Storegade 6, som er sket.
Vi har udtrykt stor utilfredshed med at vi skal læse omkring sådanne sager i avisen, da vi har
henvendt os en del gange og bare bliver holdt hen. Det burde blive meddelt lokalrådet før
det bliver offentligt gjort i avisen. Vi har udtrykt stor utilfredshed med kommunikationen,
og forventer at der vil ske forbedringer på området. Lars-Erik Skydsbjerg og Christel Ebsen
har afholdt møde i uge 43. Vi har fået fremlagt skitseforslag som der arbejdes videre på. Vi
ser frem til at se den færdige skitse.
Vi har tidligere nævnt det farlige kryds Brede Bygade/Apterpvej. Krydset har vi besigtiget
endnu engang ved et udendørsmøde med CKA og Sonja Svendsen fra Kommunen. Vi blev
bedt om at indsende endnu en ansøgning, som skulle med på udvalgsmødet i marts.
Omkring cykelsti prioriteringer i Tønder kommune - her ligger en gammel plan fra 2011.
Prioriteringslisten er en samling af alle stiforslag som kommer fra trafikplaner,
cykelruteplaner og borgerforslag som er vurderet relevante at arbejde videre med. I den
sammenhæng er den vestlige del af Langagervej nu, så højt op i prioriteringsrækkefølgen, at
Teknik og miljøudvalget har prioriteret, at de skal se på mulighederne. Udover den
strækning, så har udvalget også prioriteret strækningen på Brede Bygade/Apterpvej ind
mod byen. Det vil sige at krydset er kommet med på prioriteringslisten.
Begge stier er på ca. 200 meter og er for små til at opnå statsstøtte, derfor lægger Tønder
kommune op til at de to projekter gennemføres med egne midler. Vi håber og tror på at
begge projekter bliver udført i år, men vi følger selvfølgelig op på det.
Majssjakken er nu blevet renset op, vi arbejder på at få området givet et tiltrængt løft.
Rundt omkring i Tønder kommune arbejder de med projekter med vilde blomster. Ved
Majssjakken kunne vi godt tænke os områder med vilde blomster og insekt hoteller for at
række naturen en hånd. Dette til gavn for et rigere dyreliv i området. Vi snakkede om vores
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ideer med CKA og vi blev opfordret os til at sende en kort ansøgning, da de var i gang med
at undersøge hvilke områder der kunne bruges til sådanne projekter. Det er gjort og vi har
afholdt et med Danni fra kommunen. De vilde blomsterfrø er sået i vandkanten. Vi har
kontaktet skolen og sfo om de evt. kunne have lyst til at hjælpe med projektet omkring
insekthoteller.
Vi er ved at undersøge omkring nye bænke til området. Vi har planer om at få en eller to
sheltere op i udkanten af skoven. Bane Danmark blev kontaktet vedrørende oprydningen i
arealet imellem banen og det grønne område. Der er monteret nyt hegn og der er blevet
ryddet op i buskadset. Hvis alt falder på plads, kan vi måske glæde os over et helt nyt
område hen over sommeren. I disse Corona tider søger folk udendørs hvor de kan opholde
sig med afstand.
Fremadrettet vil vi stadig holde øje med fejl og mangler i byen. I er også velkomne til at
kontakte os, vi er talerør til kommunen – så brug os. I kan altid kontakte os på mail eller pr.
telefon.
Som noget nyt vil vi gerne afholde åbne bestyrelsesmøder, vi har afholdt det først åbne
møde d. 4. januar her i byens rum. Det gør vi fordi, vi håber at byens borger kommer med
input til os og at de her har muligheden for at komme til orde. Vi må dog sige der er plads til
forbedringer, i januar mødte der en person op – om det var på grund af Corona eller
manglende interesse vides desværre ikke. Vi vil rigtig gerne være mere synlige og håber ved
åbne møder at, vi kan komme i kontakt med borgerne i Bredebro. De åbne møder vil der
komme flere af. Det næste åbne møde vil blive annonceret i Bindeleddet.
Vi satser på en anderledes affaldsdag, hver for sig. Bredebro trænger til en
affaldsindsamling, der ligger rigtig meget affald. Det kræver lige lidt mere planlægning for
afhentning af affald. Vi har kontaktet skolen, SFO og Humlebo om de kunne have interesse i
at indgå et samarbejde vedr. arrangementet. De har dog gjort opmærksom på at det er
svært pga Corona.
Store cykeldag håber vi på, kan afholdes i juni, men vi må se hvordan situationen er på det
tidspunkt. Det samme gælder Naturens dag.
Tak til Martin Gjelstrup som altid står klar med hjælp til det grafiske arbejde. Tak til Tom
Skade som er en stor hjælp med fælleskalender, hjemmeside og andet it.
Til sidst tak til alle der støtter op omkring Lokalrådet og vores arrangementer. Tak til
bestyrelsen for samarbejdet, vi er klar på et år mere.
Beretning fremlagt af formand MaiBrit Carl på generalforsamlingen 01.06.2021
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