
Årsberetning 2008 
 
Funder – Lysbro Lokalråd 
 
2008 var året, hvor der endelig blev udarbejdet et lokalplanforslag, 14-001, for udbygningen  af 
området syd for hovedvejen. Men der er sket meget, siden strukturplanen blev vedtaget den 28 juni 
2005. Den 20 december 2007 kunne vi læse i Midtjyllands Avis, at der nu skal være 435 boliger, 
mod tidligere ca. 300. Det skrev vi en indsigelse imod , og sendte den til såvel udvalget som til alle 
politikerne i byrådet. Det fik vi ikke noget positivt ud af. Indsigelsen kan du læse på vores 
hjemmeside. Den 14. maj blev lokalplanforslaget sendt i høring, og i den anledning inviterede 
Lokalrådet sammen med Kommunen til borgermøde i Funder Hallen. Kommunen var repræsenteret 
ved Hanne Bæk Olsen, Søren Peder Sørensen, Svend Jacobsen og Frans Stadil. Referat fra mødet 
og Lokalrådets udtalelse kan læses på hjemmesiden. 
 
Vi har sendt udtalelser til følgende planer: 
Forslag og ideer til Kommuneplanen 2009 – 2020 
Kommentarer og forslag til Landdistriktspolitikken 2007 – 2013 
Forslag til ny klubstruktur i Silkeborg Kommune 
Forslag til Udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune 
Bekendtgørelse af parkeringsforhold for lastbiler 
Samtlige udtalelser kan læses på vores hjemmeside. 
 
I 2008 inviterede Nærdemokratiudvalget de mange lokalråd til at mødes med udvalget. Vi fik 
foretræde den 11. juni, og her fremlagde vi vores planer og tanker om udviklingen i lokalområdet. 
Vi deltog også i de 2 konferencer, som nærdemokratiudvalget arrangerede.  
Nærdemokratiudvalget udgiver et nyhedsbrev (Tæt på) 4 gange om året. Det er fremlagt flere 
steder, og det kan desuden læses på nettet under Silkeborg Kommune. Vi har også bidraget med stof 
til Tæt på. Silkeborg Kommune inviterede til KRAM – møder, hvor vi var med. Der var også 
arrangementer i vort lokalområde. 
 
Trafikmæssigt har vi haft kontakter med Vejdirektoratet vedrørende motorvejen. Vi har været ude, 
hvor arbejdet på motorvejen er begyndt. I september var der orienteringsmøde om Danmarks 
længste og højeste dalbro. Mange mennesker havde fundet vej til Funder Ådal.  
I øjeblikket arbejder vi sammen med 4 andre lokalråd på at udarbejde et forslag til en cykelrute fra 
Thorning over Kragelund, Funder Kirkeby, Funder, Gjessø, Them til Bryrup med afstikkere til 
Silkeborg. Cykelruten vil tilgodese cyklende turister, motionister og sikre skoleeleverne en sikker 
skolevej. 
Ud over ovennævnte emner, har vi haft henvendelser fra enkeltpersoner og borgerforeninger, hvor 
vi har skrevet udtalelser og besvarelser. 
Vi er ikke kommet længere med udarbejdelse af lokalplan for området med institutionsbyggeri. 
Kommunen har ikke haft personale/tid til at udarbejde et forslag. Man har haft travlt med at lave 
udkast til den nye kommuneplan. Heri forventer vi, at området er tegnet ind. Vi afholder også 
stormøde om forslaget til kommuneplan omkring 1. marts, og her vil der blive mulighed for at 
komme med kommentarer og stille spørgsmål. 



Vores nye hjemmeside, som blev implementeret i slutningen af 2007, fungerer meget 
tilfredsstillende. Det skyldes ikke mindst Jørns store arbejde med konstant ajourføring, og det siger 
vi ham en stor tak for.  
 


