
Årsberetning 2012 

 

Året 2012 blev året, hvor vi fik endelig besked om, at institutionsbyggeriet ville blive påbegyndt i 

2013. Der er afsat 500.000 kr. til projektering og 18 millioner til byggeriet i 2014. Da Silkeborg 

Kommune har besluttet, at skole og institution skal bygges tæt på hinanden, bliver der ændret i 

det hidtidige udkast. Der bliver nedsat en projektgruppe, hvor lokalrådet får en plads. Et 

arkitektfirma skal tegne institutionen, så skal det godkendes af byrådet. Herefter skal der 

udarbejdes en lokalplan for området, og i den periode vil vi holde stormøde om projektet. 

Trafikmæssigt har vi deltaget i Broløbet på den nye Motorvej. Det var en stor opgave, men med 

mange frivilliges hjælp blev det en positiv oplevelse. Jørn Hansen sad i styregruppen. 

 Vi har deltaget i en række møder med Silkeborg Kommune og en borgergruppe i Funder Kirkeby 

om renovering /trafikchikaner vedrørende Funder Kirkevej gennem Funder Kirkeby. 

 Vi har haft møder med borgerforeninger fra Ligusterområdet og Silkeborg Kommune angående en 

sikker cykelsti fra Funder by til skolen, når byggeriet af centeret og rundkørsler begynder.              

Vi har deltaget i møder om Trafiksikkerhedsplanen for Silkeborg. 

 Nu hvor Skærskovvej er lukket, er der problemer med en busvendeplads. Det arbejder vi med.                      

Vi har udtalt os om forskellige vejnavne i Lysbroområdet.  

Vi har haft møde med spejderne om deres forslag til en meget spændende aktivitetsplan. Den er 

tænkt placeret i området ved deres hytte. Forslaget er et af vore udviklingsprojekter.  

Vi har indsendt forslag til revision af Kommuneplan 2012-2020. Vi har i den forbindelse indsendt 

”huskeseddel” med 5 punkter, hvoraf vi har hørt fra de to. Vi afholder IKKE stormøde om 

kommuneplanen, da vi ikke har noget nyt at fremlægge og høre jeres mening om. 

Vi har deltaget i formandsmøde med Nærdemokratiudvalget. Vi var med til 

Nærdemokratikonference og deltaget i aktuelle møder. 

Vi har fået lavet en film om vort lokalområde til anvendelse i den nye Kommuneplan. Det skete i 

samarbejde med Produktionshøjskolen, og filmen kan nu ses på vores hjemmeside. 

Vi har afholdt stormøde om: Hvordan ønsker du, dit lokalområde skal se ud i fremtiden? Det skete 

i samarbejde med LAG, og her kom der rigtig mange gode ideer frem. Der blev udvalgt 4 

udviklingsprojekter med hver sin tovholder. Efterfølgende har tovholderne deltaget i et 

miniprojektlederkursus for ildsjæle. Så nu er de klædt på til det videre arbejde. Hvis du vil 

medvirke er du meget velkommen. Læs mere herom andetsteds på hjemmesiden. Det gælder også 

alle de andre ovennævnte aktiviteter.     


