
Funder-Lysbro lokalråd 
 
Lokalrådsmøde-Funder sfo. 19. April 2010 kl. 19.00 
 
Tilstede: Niels, Jørn, Olav, Karin, Annegrethe, og Hans. 
 
1. Referat fra 15. Marts godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra formanden. 
Primært omhandlede mødet mastesagen ang. Kabelføringen Tjele-Kassø, og besøget af Birgit Bieling 
fra fritidsforvaltningen. 
 
3. Nyt fra øvrige. 
Niels, Jørn, og Olav tager til møde med Hans Okholm man. d. 26 April. 
 
4. Orientering og drøftelse af mastesagen. 
Vi talte om Engesvangs håndtering af sagen generelt, og var ud fra deres synspunkt enige om at de 
egentlig reagerer som vi andre sikkert også ville, hvis vi fik muligheden for at få flyttet noget der er 
grimt visuelt og samtidig noget der påvirker de umiddelbare nærområder, væk fra vores lokalområde. 
Vi talte også om hvor meget det egentlig påvirker vores eget nærområde og var enige om at det er, 
hvis vi skal være realistiske ret begrænset. Vi er enige om at det, at folk i de berørte områder i vores 
lokalområde henvender sig til os og der ud over et nabo lokalråd som henvender sig, er det der gør at 
vi reagerer. Summa summarum er at vi tager til Engesvang 21. April til stormøde, derefter laver vi 
vores egen udtalelse og sammenholder det med Kragelund-Frederiksdal lokalråd til en fælles 
udtalelse. 
 
5. Drøftelse af oplæg fra os til stormødet i Engesvang. 
Vi blev enige om at vi ville se om vi kunne komme op med mod argumenter, som måske kunne 
udligne Engesvangs grundlag for at få kabelføringen ud af deres lokalområde. 
Uanset hvad for en løsning det ender med, skal vi huske på at Engesvang bliver bedre stillet end på 
nuværende tidspunkt, idet at den ene løsning lægges i jorden lige syd for Engesvang til lige lidt nord 
for Bøllingsø og i den anden løsning flyttes anlægget helt væk fra byen øst om. 
Angående den sundhedsmæssige risiko er der heller ikke noget at komme efter da sammenfatningen i 
de udsendte raporter under afsnit om magnetfelter og sundhed på side 129 klart siger, at trods de 
seneste fornyede vurderinger er der videnskabeligt ingen grund til at indføre bindende grænseværdier, 
for magnetfelter i relation til boliger eller børneinstitutioner. 
 
6. Besøg af Birgit Bieling fra fritidsforvaltningen. 
(Drøftelse af boldbanernes placering i udbygningssagen m.m.) 
Vi var noget bekymrede for placeringen af den nye hal og løsningen omkring institutionerne, da 
grunden viste sig at være for lille, i forhold til vores seneste nye skitser og oplysninger. Vi var også 
noget utilfredse med buslommen i forhold til parkeringspladsen da det ifølge vores oplysninger vil 
blive noget rod. Birgit kom og fremlagde det seneste nye og vi lyttede så og sejrede om jeg så må 
sige. Hun var dygtig i sin fremlæggelse af det hun havde med til os, og hun var meget opmærksom på 
det vi havde til hende. Hallen først: det viste sig at den sagtens kunne placeres der hvor vi ønskede det 
i vores forslag, mere var der ikke at sige til det. Institutionerne fik også efter alles opfattelse den helt 
rigtige placering, så tæt på det eksisterende som muligt. Angående buslommens placering kunne hun 
godt se at det ikke var optimalt da det konflikter med brugen af parkeringsarealerne, hun lovede helt 
klart at bringe det videre. Hun lovede faktisk også at bringe videre om der kunne skabes bedre 
forbindelse for cyklister til opsamlingspladsen ved motorvejen. Alt i alt var det meget positivt at have 
Birgit på besøg. 
 
7. Dato for næste møde. 
Næste møde afholdes i Funder SFO den 6. Juni 2010 kl. 18.30. 
 
8. Evt 
Intet under dette punkt.                                                                  Referent. Hans Madsen. 
 


