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 2019:
• Springvandet på Torvet springer lystigt igen. Brande City har lavet aftale
med Ikast-Brande kommune og Wintec om drift og vedligehold.
• Mindehøjtidelighed på Torvet i forbindelse med tragedien påskesøndag
på Sri Lanka.
• Stand på Julemessen i Remisen og årets Brandemarked. Hvervning af
medlemmer.
• Møder med vores lokale politikere. ”Vi drøfter fordomsfrit livets gang i
Brande – begrænsninger, men mest muligheder”.
• Drøftelser og rundvisning med borgmester Ib Lauridsen om centrale
byggegrunde i Brande.
• Kåring af Årets Brandit 2019. Ildsjælene omkring Dok Arends: Lotte
Stoltenborg, Dina Blomstrand, Ilse Christensen og Anja Norn.
• Påske udsmykning af midtbyen. Børnehavebørn havde dekoreret æg til
ophængning i hovedgadens træer.
• Velkomstpakke til nye tilflyttere. Alt godt fra Brande.
• Møde med Bestseller A/S om byplanlægning.
• Lions fik 40,000 kr. til endnu en vellykket Street Art.
• Sammen med Danmarks Naturfredningsforening blev afviklet
affaldsindsamling.

• En møderække med turistforeningens formand og turistchefen for Visit
Herning er påbegyndt.
• Brande City har haft møde med Ikast-Brande Kommunes
Bosætningsudvalg.
• Brande City har indgivet indsigelse overfor IBK mod lastbilkørsel på
Stationsvej og Dalgasvej.
• Været guide for IBK’s nye bosætningskonsulent. Firmaer og strategiske
steder i Brande blev besøgt.
• Formanden foretog Juletræstænding på Torvet.
• Virksomhedsbesøg på slipsefirmaet Connexion og skjortefirmaet Angli.
• Netværksmøde med foreningerne i Brande. Sammen er vi stærkere.
• Møde med Brande Hallerne vedrørende sammenbygning af Brande
Hallerne og den nye folkeskole, Artium. Et ambitiøst forslag er sendt til
byrådet.
• Uddeling af Kultur- og Idrætspris sammen med Old Boys.
• Formidlet kontakt mellem bygmester og borgmesteren angående ny
lokalplan ved Remisen.
• Arbejder med digitale tavler ved indfaldsvejene. Infomøde med Vores
Ikast om deres tavler i Ikast.
• Brande City henvendte sig til byrådet, med anmodning om deltagelse i
bedømmelsesudvalget for det nye skoleprojekt i Brande. Desværre blev
vi purre afvist.
• Musik skal der til. Derfor koncert med Sylvester Larsen, arrangeret af
Brande City.
• Lavet underskriftindsamling angående flytning af tandlægerne og
nedrivning af rådhusbygningerne i Brande. Det blev der ikke lyttet til,
men resultatet skal vi i Brande nok blive tilfredse med.
• Produceret flyers til støtte for Street-Art.
• Støtteannonce til Blåhøj mod lukning af Kernehuset og truslen mod
Blåhøj Skole.
• Temamøde med alle 28 udvalgs-personer i Brande City.
• Stand ved Åbent Hus arrangement på Doc Arendt.
• Møde med Brande.dk angående samarbejdsflader.
• Brande City’s nye hjemmeside med bl.a. Brande film.

• Brande City vælger og implementerer Klub Modul som administrativt
system.
• Stand på Forårsmesse.
• Arbejder med effektivisering og nedbringelse af udgifterne til
julebelysning i midtbyen.
• Brande City har deltaget i bedømmelsesudvalg, der skulle finde navn til
den nye skole. Artium blev skolen døbt.
• Møde med skolebestyrelse fra Præstelundskolen angående placering af
ny skole.
• Deltaget i Ældresagens årsmøde.
• Brande City’s Sport- og Kulturudvalg har haft møde med
Folkeoplysningsudvalget.
• Møde med borgmesteren om byfornyelse og byplanlægning.
• Udviklings- og planlægningsudvalget arbejder på et projekt i midtbyen,
for at man kan få åbnet ned til Strømmen fra Torvet, og lavet et flot og
spændende område mellem Torvet og Brande Å.
• 9 stk. bord- og bænkesæt er indkøbt til opsætning på Torvet.

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

