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Tilstede: Niels, Karin, Børge, Anne Grethe, Olav og Jørn. Afbud fra Hans  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

3. Svar på huskesedlen. 

Skolen er ikke på budget 2011 – 2014. 

Institution, der er reserveret 15.000 m2 grund. Projektet op startes når der er plads i budgettet. 

Intet nyt om de andre sager vi har sendt ind. 

 

4. Nyt om højspændingsledningen. 

Der er ikke noget nyt. 

 

5. Fra ”Lag” i Silkeborg. Ny ansøgningsrunde om tilskud til projekter. 

A.G. det var måske en ide at søge tilskud til noget til Funder GF`s klubhus? LAG midlerne kunne 

også anvendes til fritidsaktiviteter i den nye boligudstykning. Vi tager det op igen på et senere 

tidspunkt. 

 

6. Skrivelse fra Lars Fårup om tunnelunderføringen ved centeret. 

Placeringen af tunellen er sendt retur til Planafdelingen. Plan- Miljø og klimaudvalget kunne ikke 

acceptere den valgte placering, som Lokalrådet havde godkendt og stadig anser som den bedste 

løsning. I øjeblikket er der ikke noget nyt i sagen, så vi venter stadig på at Lokalplanen for centret 

kommer i høring. 

 

7. Reaktion på Nærdemokratikonferencen. 

Anne Grethe og Jørn havde deltaget i konferencen, og fortalte lidt herom. Referat fra konferencen 

kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside under Nærdemokrati eller via Lokalrådets 

hjemmeside under Nærdemokrati. 

 

8. Henvendelse om Klimapolitikken for Silkeborg Kommune. 

Olav havde været med til mødet. Silkeborg Kommunes målsætning er at være co2 neutral i 2020. 

 

9. Den nye kodeks for godt nærdemokrati. 

Blev diskuteret under punkt 7. 

 

10. Evt. – Ny mødedato. 

Der er planer om en fælles ledelse for Funder og Kragelund skole. Vi skal have konstituering på 

næste møde. Stormøde afholdes når Lokalplanen for centret er kommet i høring. 

 

Næste møde den 31. januar 2011 kl. 19.00 i Funder G.F.`s kantine 

 

Referent: Jørn Hansen 


