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Lokalrådsmøde – Funder GF’s cafeteria 26. januar 2009 
 
 
Tilstede Niels, Lars, Børge ,Jørn, Anne Grethe og Olav 
Velkommen tilbage til Anne Grethe. 
 
 
1. Referat fra 17. november 2008 godkendt og underskrevet 

 
 

2. Fastsættelse af dato m.m. til stormøde om revidering af kommuneplanen. 
Vi foreslår Kommunen den 3-5eller den 10 marts kl. 19.00 eller 19.30. 
Følgende skal forberedes: 
A: Plakater – design – fremstilling. Lars og Jørn. - Anne Grethe hænger op. 
B: Politikere inviteres – Niels. 
C: Kontakt til pressen – Niels. 
D: Øl og vand – Børge. 
E: Opstilling af stole i Hallen – Niels og M.V. 
F: Velkomst og ordstyrer - Niels. 
G: Referenter. – Lars og Jørn. 
 
 

3. Referat af mødet 19. januar om cykelsti i lokalområdet. 
Jørn, Niels, og Lars orienterede de øvrige medlemmer om mødet. De fremmødte Lokalråd blev 
enige om en fælles ”linieføring” af cykelstier/cykelruter i lokalområderne. Forslaget sendes til 
Kommunen først i februar. 

 
 
4. Stillingtagen til medlemmers udgifter til kontorartikler.  

Det blev aftalt at rimelige udgifter til printerpatroner/ papir M.V. refunderes. 
 
 

5. Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til diverse møder, hvor man repræsenterer Lokalrådet. 
 Det blev aftalt at kørsel til møder, hvor Lokalrådet deltager, dækkes med 2 kr./ km. Dog skal der 

aftales fælles kørsel hvis dette er muligt.  
 
 
6.   Budget 2008fremlægges og overslag for 2009 drøftes. 

Børge har ansøgt Kommunen om tilskud for 2009. Regnskabet for 2008 blev forevist 
Lokalrådet. 

 
 
7.   Årsberetning 2008 til drøftelse. 
 Årsberetninger blev godkendt og bliver sat på hjemmesiden. 
 
 
 



 
8.   Evt. 
 Lokalplanen for Kingogrunden: 
 Vi går ind for forslaget, Der vil ske en forskønnelse af området. Vi har dog enkelte forbehold 

som Niels laver et forslag til. Rundsendes inden det fremsendes til Kommunen. Skal indsendes 
inden den 4. marts. 

 
 
Næste møde afholdes den 23. februar i FGF’s cafeteria kl. 19.00 
 
Efter stormødet holder vi et nyt møde den 16. marts. Kl. 19.00 
 
 
Referent Lars Nør 


