
Årsberetning 2013 

Året 2013 blev året, hvor vi endelig kom i gang med planlægningen af det længe ventede 

institutionsprojekt. Lokalrådet blev inviteret til de første møder i Idé- og Planlægningsudvalget, og 

siden blev der afholdt to offentlige møder i skoleregi. Til slut var der tre forslag til placering af en 

integreret børneinstitution til debat. Det ene , scenarie 1, med tilslutning fra skolens side, det 

andet, scenarie 2, med en placering neden for hallen, og det tredje, scenarie 3, med opbakning fra 

lokalrådet. I december besluttede det politiske udvalg sig for scenarie 1, altså en placering i 

forlængelse af Lærkehuset. Skønt, at vi endelig får den institution, som har været tiltrængt i 

mange år. Lokalrådet finder det bare ærgerligt med placeringen, da den helt ødelægger den 

helhedsplan, som alle involverede parter ellers har været enige om i flere år. Se hjemmesiden. 

Med lukningen af Skærskovvej opstod der et problem med, hvor bybussen skulle vende i Funder 

Kirkeby. Efter at flere forslag var blevet drøftet, sluttede sagen med, at der blev lavet en 

vendeplads mellem den gamle skole på Funder Kirkevej og SPAR-købmanden. Det var de 

nærmeste beboere ikke helt tilfredse med, men tilsyneladende fungerer det godt. Se 

hjemmesiden. 

I 2012 fik vi udarbejdet det meste af udviklingsplanen for Funder-Lysbro. LAG arrangerede et 

møde med emnet: Fra projekt til handling. Vort udvalg udarbejdede herefter punkterne: Vision, 

strategi og handleplan. Herefter var udviklingsplanen færdig. Se hjemmesiden. 

Nærdemokratiudvalget inviterede til formandsmøde, hvor vi specielt havde focus på 

”huskesedlen”. Vi blev her enige om, at vi i stedet for huskesedlen skulle lave en udviklingsplan for 

lokalområdet. Det havde lokalrådet lige gjort! Samtidig blev vi enige om at udarbejde en ny 

samarbejdsplan. Den er nu behandlet og vedtaget. ”Politik og strategi for samarbejde mellem 

lokalrådene og Silkeborg Kommune”. Se kommunens hjemmeside. 

I 2013 skulle kommuneplanen revideres. Her undlod vi at holde stormøde, da der ikke var nye 

områder at lægge frem. Vi ville holde møde i oktober frem mod kommunevalg og valg til 

lokalrådet. Vi indsendte en liste over de ting, som vi gentagne gange har gjort opmærksom på. Se 

hjemmesiden. 

Der var fin tilslutning til mødet omkring kommunevalget. Emnerne omhandlede især institutioner, 

trafikforhold og udbygningsplaner. Efter pausen blev der orienteret om lokalrådsvalget, og det 

lykkedes at få opstillet 5 kandidater. Senere har endnu 2 meldt sig, så nu har vi 7 medlemmer til 

det nye lokalråd. Se hjemmesiden.   

Der har været henvendelser om problemer i Funder Kirkeby med trafikstøj fra motorvejen. Da 

klagefristen for indsigelser var ved at nærme sig, henvendte vi os igen til Vejdirektoratet oh 

Kommissarius, og det, sammen med en beboerklage, resulterede i, at Vejdirektoratet og 

Kommissarius kom på besøg i Funder Kirkeby for at besigtige forholdene. Man måtte erkende, at 

der var temmelig meget støj. Man vil lave en ny vurdering i 2016, når motorvejen er helt færdig. 



Efter en henvendelse fra en række beboere på Herningvej i Lysbro angående den fremtidige trafik 

på Herningvej i tilfælde af at man udvider Drewsensvej, har vi fremsendt et høringssvar til 

Silkeborg Kommune. Lokalrådet kan gå ind for at begrænse trafikken men ikke at Herningvej 

lukkes. Der må overvejes andre tiltag, der kan begrænse trafikken. 

I forbindelse med vores ansøgning om cykelsti fra Funder til Kragelund, blev vi inviteret til et møde 

om 2 – 1 (to minus én) veje. Vejdirektoratet har bevilget en pulje penge til kommuner, der 

opretter 2 – 1 veje. Vi blev orienteret om fordele og ulemper ved den type veje. Efterfølgende har 

vi været på besigtigelsestur på strækningen, hvor Silkeborg Kommune påtænker at lave en sådan 

vej.   

Vi har rykket Silkeborg Kommune for et svar angående trafikdæmpende foranstaltninger i Funder 

Kirkeby. I forbindelse med den nye busvendeplads og den kommende 2 – 1 vej fra Kragelund til 

Funder Kirkeby er det endnu mere påkrævet, at der etableres trafikdæmpende foranstaltninger 

for trafikken fra Moselundvej. Vi har fået afslag. Der er ikke penge på budgettet. Først i 2016, når 

man skal renovere kloakledningerne gennem byen, er der penge til det.  

Vi har foretaget en ændring af vores forretningsorden. Det blev nødvendigt af hensyn til de penge, 

som lokalrådet tjente ved afviklingen af Broløbet. 

Da Silkeborg Kommune har fået en ny hjemmeside, får det også betydning for vores hjemmeside. 

Vi havde fået besked på at vores side ville blive lukket ned ca. 01.01.2014. Vi har været i fuld gang 

med at udarbejde den nye hjemmeside. Den nye hjemmeside blev åbnet den 18.12.2013, samme 

dato blev den gamle lukket.  

Vi har fået en digital postkasse. 

Vi har udover ovennævnte punkter udtalt os om: 

 Etablering af bilforretning ved Funder Bygade. 

 Belysningsstrategi for Silkeborg Kommune. 

 Trafikplan for 2013 – 2017. 

 Om- og udbygningsplan for ældre. 

 Oprettelse af frivillighedsråd.  

 Dispensation til lokalplan 40.05 i Lysbro. 

Vi har deltaget i: 

Møde med ”Silkeborg mod fjernvarmetvang” og Nærdemokratiudvalget, indkaldt af 

Nærdemokratiudvalget. 

Niels Arent 


