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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
2. oktober 2011 kl.19.00 

 

Tilstede: Niels, Børge, Anne Grethe, Jørn. og Olav. 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt, underskrives ved næste møde.  

 

2. 117 grunde… Vore meninger. 

Drøftede om vi havde noget nyt at bidrage med. Vi har tidligere indsendt tekst til 117 grunde. 

Lokalrådet bestemte ikke at indsende yderligere. 

 

3. Den nye sundhedspolitik. 

Niels deltog mandag d. 1.11 i kommunens møde om Sundhedsfremme og 

forebyggelsespolitik. Niels orienterede om hvordan mødet var forløbet. Mødet gav information 

om hvad man gør og vil gøre i kommunen. Ligeledes var der workshops. 

Jørn havde den 24.10 været til reception/filmpremiere omkring sundhed/ældrepolitikken i 

Silkeborg Kommune. Filmene kan ses på følgende adresse: 

Silkeborg Kommune >Ældre og pension>sundheds- og ældrepolitik. 

Adresse:      http://www.silkeborgkommune.dk/borger/%c3%a6ldre+og+pension/sundheds-

+og+%c3%a6ldrepolitik 

 

4. Veje og stier i vort område – lokalplan for området. 

Jørn deltager den10.11 i kommunens dialogmøde omkring trafiksikkerhedsplanen. Lokalrådet 

gennemgik hvilke ønsker som der skulle bringes op på dette møde. 

Strukturplanen og lokalplaner for området omkring Funder skal fremskyndes. 

Vi ønsker cykelstier fra: 

Funder Kirkeby til Kragelund,- Grøndalsgårdvej til Gjessø, - Lysbro til Funder Station. 

Der rykkes for svar fra Kommunen/Midttrafik vedr. buskøreplanen. 

 

5. Konference om Gudenåen 11. november. 

Olav undersøger om han kan deltage i mødet, og melder selv til. 

 

6. Nærdemokratimøde i Them 29. oktober. 

Niels deltog i mødet. Der skulle være oprettet en face book gruppe for lokalrådene. Olav 

undersøger denne nærmere. 

 

7. LAG afholder informations- opstartsmøde den 22. november. 

Tilmelding senest 17. november. Olav deltager i mødet. 

Vi vil måske søge LAG midler til cykelskur i forbindelse med ventepladsen ved motorvejen og 

senere til en legeplads. 

 

8. Buskøreplan. 

Jørn sender mail til Pernille Husted, vi vil gerne deltage i et fælles møde. 
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9. Børne institution i Funder. 

Niels oplyser at byrådet har bevilget penge til projektering af institution ved skolen i 2012. 

Niels rykker kommunen for nærmere omkring projektet. 

 

 

10. EVT. 

Børge oplyser at der var 20 deltagere til Funder G.F.s infomøde omkring det kommende 100 års 

jubilæum i 2012. Uge 36 bliver jubilæumsuge med forskellige arrangementer. Lørdag den 8. 

september bliver der fest i hallen med spisning, revy og dans. 

 

Næste møde onsdag den 7. december kl. 18.00 i kantinen Funderhallen. Efter mødet julefrokost. 

Børge bestiller. 

 

 

 

Referent: Jørn Hansen 


