
 
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 2020: 

 Sendt forslagsliste til Byrådet forud for de kommunale 
budgetforhandlinger, vedr. nye ønskede anlægsinvesteringer i Brande og 
omegn. 
 

 Lavet ansøgning til kommunen om årligt tilskud til Brande City på kr. 
150.000 (er bevilget). 
 

 Været til møde med Borgmesteren, forvaltning og Real Dania, vedr. 
støtte til sammenbygning af Brande Hallerne og den nye skole Artium, 
samt støtte til Brande City projekt midtby. 
 

 Vi har fået nyt klublokale i Remisen, og vil lave en samarbejdsaftale med 
Remisen, vedr. info- og markedsførings aktiviteter for Brande City. 
 

 Der er afholdt møde med lokale politikere, bestyrelsen og planudvalget. 
 

 Der er holdt netværksmøde og foredrag i Erhvervs-gruppen. 
 

 Søren K Nielsen er blevet valgt ind i bestyrelsen for Visit Herning. Der er 
desuden oprettet en lokal arbejdsgruppe, som yderligere skal støtte 
turismen i og omkring Brande. 
 

 Der bliver arbejdet med at lave en mere attraktiv pris på julebelysning. 
 

 Møde med Borgmester, udvalgsmedlem Henrik Engedal og forvaltning, 
hvor projekt Brande midtby blev præsenteret, og en drøftelse af emner 



for den nye midtby plan, såsom byggehøjde og byggeprocent. 
 

 Brande City er med i en arbejdsgruppe, som vil forsøge at finde lokale til 
unge fra 16 til 19 år. 
 

 Der bliver arbejdet på en lokal Online handelsside her i Brande, med 
slogan ”Handel Lokalt på nettet”. 
 

 Sport og Kulturudvalget har efter indstillinger uddelt tre 
hæderspriser: ”Kulturprisen”, og sammen med Brande Old Boys ”Årets 
Sportsnavn” og ”Årets Sportsforening”. 
 

 Torve-handlen er flyttet til Tømmerpladsen. 
 

 Brande City har doneret kr. 10.000 i tilskud til Urban Street Zone. 
  

 Brande City har bevilliget 6 borde/bænke til projekt Dok Arends (det 
gamle sygehus). 
 

 Brande City har udloddet i alt kr. 10.000 via 10 stk. gavekort af kr. 1.000 i 
en konkurrence, som kunne vindes ved at handle lokalt. 
 

 Brande City har deltaget aktivt i møder arrangeret af kommunen vedr. ny 
midtby plan for Brande. 
 

 Der er blevet afholdt koncert på Torvet med Sussi og Leo, med festlige 
handelsdage med gode tilbud fra byens butikker. 
 

 Der er igen i år lavet nye velkomstpakker, som udleveres til nye tilflyttere. 
 

 Har haft affaldsindsamling i byen i samarbejde med Danmarks 
Naturforening. 
 

 By-guider i Brande bliver en del af Brande City. 
 

 Vi har lavet et høringssvar til kommunen vedr. grunden ved 
Præstelundsskolen. 
 

 Der har været afholdt generalforsamling, med påkrævet tilmelding på 
max. 50 personer på grund af Corona. 
 

 Forberede 100 års jubilæum i 2021 i anlægget. 
 



 Planudvalget arbejde videre med udarbejdelse af ansøgninger ang. 
støtte til projekt midtby til Real Dania, kommunen og lokal opbakning. 
 

 Der er lavet Julekonkurrence ”Handel Lokal”, hvor Brande City udlodder 
gavekort på 15 x kr. 1.000,- fra den 2/12 til den 22/12. 
 

 Møde med Hans Christoph Paul ang. opbakning og støtte til Brande 
natur/sport Center. 
 

 Opsætning af 100 stk. små juletræer med kæder i midtbyen. 
 

 Julemesse i forretningerne, hvor spejderne lavede pandekager og solgte 
juleneg. Der var også juletog til børnene, og Brande City havde tre 
corona-vagter til at gå rundt for at vejlede folk. 
 

 Der har været afholdt møde med Borgmesteren, Henrik Engedal og Lilian 
fra forvaltningen, ang. byggehøjden i midtbyen. Brande City havde også 
et byggeprojekt med for midtbyen, omhandlende forretning(er) samt 17 
lejligheder. 
 

 Til Black Friday blev der lavet en video til Facebook. 
 

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


