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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
7. december 2011 kl.18.00 

 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referater godkendt og underskrevet. 

 

2. Orientering om indvielse af motorvejen. 

Jørn havde været til møde hos Vejdirektoratet sammen med en del klubber der ligeledes har 

forespurgt på at deltage i et åbningsarrangement. Det blev bestemt, at der oprettes en 

arbejdsgruppe, bestående af de fremmødte samt andre interesserede klubber. Første møde 

afholdes inden jul eller senest i uge 2 2012. Jørn og Børge deltager i gruppen, Olav er reserve. 

Det er aftalt at der laves 2 arrangementer. Åbning af motorvejen af trafikministeren 

formodentlig sidst i september 2012, samt en motionsdag midt i september eller sidst i juni 

2012. 

 

3. Orientering om deltagelse i LAG arrangement. 

Olav var til møde i Øster Bording Forsamlingshus vedr. projekt udvikling af landdistrikterne i 

Silkeborg Kommune. Der er bevilliget 600.000 kr. til projektbistand til at udarbejde egen 

udviklings/-handleplan. Der vælges 10 mindre lokalsamfund ud. 

 

4. Drøftelse af sag om fartdæmpende foranstaltninger igennem Funder Kirkeby. 

Jørn sender brev til Silkeborg Kommune og en mail til Mogens, hvor vi inviterer ham til vores 

næste Lokalrådsmøde.. 

 

5. Orientering om trafiksikkerhedsplan/ buskøreplan. 

Jørn var den 10. november til dialogmøde om trafiksikkerhedsplanen. Kommunen har været 

ude ved samtlige folkeskoler og har sammen med skoleledelsen/bestyrelsen/lærere kortlagt 

problemstillingerne i nærområderne. Ligeledes har kommunen kortlagt samtlige 

trafikuheld/hastigheder og der er foretaget besigtigelse af de mest uheldsbelastede strækninger 

og kryds. 

 

Børge og Jørn var den 5. december sammen med skolen, præsten og Kragelund Lokalråd til 

møde med Kommunen og Midttrafik om ændring af antallet af busafgange på rute 35 mellem 

Funder Skole og Kragelund. Det var et godt møde og det blev aftalt at Bo Damgaard og 

Kommunen sætter sig sammen og i fællesskab udarbejder et høringssvar til Midttrafik. 

 

6. .Orientering om Gudenåen, Face book. 

Olav deltog i mødet. Der er stor interesse for at øge turismen langs Gudenåen. 

Adgangsforholdene skal forbedres, der skal være mulighed for overnatning (shelters) camping 

og andre tiltag der kan forbedre fritidslivet langs åen.  

Der er mulighed for at anvende LAG midler til projektet. 

 

Vedr. face book så informerer Olav nærmere ved næste møde 

 

 

http://www.funder-lysbro.dk/


 

7. Nyt om lokalplanen ved skolen. 

Niels havde kontaktet Frands og har også fået en mail om hvad der sker. Vi forventer at 

kommunen i januar kommer noget endeligt, således at vi kan indkalde til et borgermøde i 

februar. 

 

8. EVT. 

Herunder julefrokost 

Næste møde ikke fastlagt 

 

 

     referent: Jørn Hansen 


