Brande City er den samlende forening for Brande, samt de
omkringliggende landsbyer.
Brande City arbejder for at forstærke sammenholdet og
aktiviteterne i området yderligere.
Du undrer dig måske over hvad Brande City egentligt laver?
Derfor får du hér en liste over nogle af de ting, som foreningen har
lavet i løbet af 2021:
• Spise sammen show, Hvor der blev solgt 563 menuer, som blev leveret af
Hotel Dalgas, Smagshuset og Cafe Tankefryd.
Der var rigtigt mange gode tilbud fra byens forretninger, skjult kamera,
lodtrækning om kontanter,- en rigtig god aften i en Corona tid.
• Netværksmøde med virksomhedsbesøg hos Start Up Brande. Indlæg
omkring digital markedsføring.
• Har fået gamle skilte fjernet ved indfaldsveje.
• Der er uddelt ca. 50 velkomstpakker til nye tilflyttere.
• Foreningen har været meget aktiv for at få politiet til at være i Brande
nogle timer hver uge. Det lykkedes, og politiet får kontor på Artium.
• Vi har haft mange møde med Bestseller og kommunen ang. vores Trappe
Projekt i Midtbyen.
• Brande City har forhandlet med kommunen vedr. de gamle gadelamper,
og har fået en del af dem. Disse er solgt videre, samt vi har foræret nogle
stykker til arbejdsgruppen fra det gamle sygehus.
• Brande City deltog aktivt i debatten med læserbrev, imod ændring af
togtider fra Brande station. Der blev også rettet henvendelse til
formanden for Teknisk Udvalg Henrik Engedal.

• Brande City har overtaget Brande.dk som foreløbigt kører videre. Der
arbejdes på hvordan Brande.dk kan integreres i Brande City, hvor der
også vil blive lavet en ny opdateret hjemmeside.
• Der er lavet 2 brochurer i samarbejde med Visit Herning.
• Kvickly (Coop) havde under projekt ”Gode naboer er guld værd”
besluttet, at en del af overskuddet fra salg af specialvarer under Corona,
skulle gives i støtte til lokale arrangementer. Brande City blev inviteret
med til møder, hvor man besluttede hvordan de 100,000 kr. skulle bruges
i Brande. Der blev lavet konkurrencer og underholdning på Torvet, samt
storskærm (fodbold) på Torvet.
• Arrangeret online netværksmøde med deltagelse af en specialist fra
Bestseller inden for kommunikation på digitale medier.
• Brande City har sendt forslag til kommunen vedr. kommende budget:
1 : Ønske om afsætning af midler til Trappe-projekt i Brande Midtby
2 : Sammenbygning af ny skole (Artium) og Brande Hallerne
3 : Cykel- og gangsti på Vejlevej ud til rundkørslen
• Brande City, Kvickly og Thomas (Hosekræmmeren) har lavet 3
storskærms-arrangementer på torvet i forbindelse med EM i fodbold.
Kæmpe succes, med mange mennesker og god stemning.
• Brande City har stået for affaldsindsamling med kommunen og DN.
• Medlemmer i Brande City Erhverv, kan få gratis hjælp fra Remisen til at
markedsføre deres virksomheder via LinkedIn.
• Realdania byder Brande City inden for på Søby Brunkulsmuseum til gratis
Åbent Hus. Brande City har i den forbindelse besluttet at betale
bustransport til Søby, som derfor er gratis for Brande Citys medlemmer.
• Brande City har bevilliget kr. 50.000,- til Lions som støtte til Street Art
Festival 2021, såfremt dette bliver afholdt. Hvis ikke, får de kr. 10.000,- til
planlægningsudgifter.
• Vi lavede igen vores ”Handel Lokalt og vind kr. 1.000,-” i 10 dage. Dette
blev endda forlænget med nogle flere dage. Igen var der stor tilslutning.
• Der har været netværksmøde med besøg hos Give Steel.

• Brande City forsøgte ihærdigt at mægle i bygge projektet på Nordlundvej.
Vi foreslog et fælles møde mellem BM Invest og Danmarks Naturfredning
(DN), men dette var DN ikke interesseret i. Så det blev til et møde først
med BM Invest, hvilket var et yderst positivt møde, og derefter tog vi
møde med DN. DN havde dog meddelt os på forhånd, at der ikke ville
blive ændret på deres beslutning om at gå imod projektet, men vi hørte
på deres argumenter og synspunkter. Vi besluttede herefter, at lave et
læserbrev med støtte til projektet.

Er du/I ikke allerede medlem af Brande City, så se på
www.brandecity.dk hvordan også du/I bliver medlem.

