
Funder – Lysbro Lokalråd.  
  
Lokalrådsmøde – Funder GF’s kantine 2010 
15. Marts kl. 19,00 
 
Tilstede: Niels, Karin, Børge, Anne Grethe, Olav, Jørn, og Hans 
 
1. Referat fra 25. januar godkendt og underskrevet. 
  
2. Orientering om møde med silkeborg kommune.  
Niels, Børge, og Jørn mødte op for lokalrådet og en politibetjent fra Holstebro.  
Frands Stadil, Carsten Møller, Claus Christensen og en landskabsarkitekt mødte op for kommunen.  
Mødet omhandlede kort planerne for Funder, herunder bycenteret, institutioner, og den kommende 
vejstruktur i nærområdet. 
Angående institutionerne fremgik det at man skulle bruge en grund svarende til 14000 m2 og derfor dur 
placeringen i vores forslag ikke, da grunden ej er stor nok.  
På mødet i lokalrådet d.15-03-10 var der enighed om at vi vil indstille et forslag til Silkeborg Kommune 
om det kunne være muligt at rykke vejen langs erhvervs området og rundkørselen tættest på grunden for 
at gøre institutionsgrunden stor nok i sin nuværende placering. 

 
3. Drøftelse af henvendelse fra Funder Kirkeby. 
En borger fra Funder Kirkeby ønsker at omfartsvejen omkring Funder Kirkeby laves hurtigst muligt. 
Fartdæmpende tiltag gennem Funder Kirkeby er ingen løsning. Han mente at kende til at Kommunen har  
afsat en  pulje penge til anvendelse til forebyggelse af de gener Motorvejen giver. En del af disse kunne 
måske anvendes til omfartsvejen. 
Vi ved at der i foråret vil blive foretaget en trafikmåling, som jo vil klarlægge trafikken igennem Funder 
Kirkeby med hensyn til øget trafik mængde, hastighed osv. 
Lokalrådet JH sender en skrivelse til Silkeborg Kommune for at rykke for trafikmålingen, samtidig 
spørger vi om denne pulje eksisterer og en del kan anvendes i Funder. Ligeledes vil vi rykke for 
trafikdæmpende foranstaltninger i Funder Kirkeby og argumentere for at omfartsvejen sættes i gang 
snarest. 
Når vi har hørt fra Kommunen, overvejer vi om der skal indkaldes til et stormøde i Funder.   
 
4.  Drøftelse af føring af højspændingskabler i lokalområdet. 
Vi havde besøg fra Kragelund – Frederiksdal lokalråd af Lone. 
Hun havde deltaget i mødet i Engesvang og var rystet over deres forslag til alternativ kabelføring som de 
havde indstillet. 
Vi bakker op om det Kragelund – Frederiksdal har forslået om at den vestlige kabelføring beholdes 
og at kablerne skydes/ graves under Bøllingsø. Vi blev, sammen med Lone, enige om et fælles forslag 
og samtidig gøre Engesvang opmærksom på, at de har mulighed for at tilslutte sig vores beslutning. 
Den 24 marts offentliggøres VVM redegørelsen for Kassø-Tjele linien. Samtidig indledes offentligheds 
fasen og en frist på 8 uger til at indstille høringssvar. 
 
5. Vores stillingtagen til udbygningsplanerne for området omkring centret og ved skolen. 
Vi bakker op om hvad de berørte parter måtte komme med af løsninger. 
 
6. Dato for næste møde. 
Næste møde afholdes i Funder SFO den 19. april 2010 
 
7. Evt. 

 
 

Intet under dette punkt.                                                   Referent. Hans Madsen.                                          


