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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
12. september 2012 kl.19.00 

 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat fra 30. april godkendt. 

 

2. Afslutning af broløbet ved Jørn. 

Broløbet blev en stor succes. Vi har kun modtaget megen ros omkring arrangementet. Broløbet 

giver et pænt overskud til Lokalrådet ca. 43.000 kr. der indsættes på en konto, der anvendes til 

støtte til diverse projekter i Lokalområdet. Vi skal have udarbejdet regler vedr. denne konto  

 

3. Filmen om Funder ved Jørn. 
Produktionshøjskolen har færdiggjort filmen om Funder. Ligeledes har de afleveret en DVD til 

Silkeborg Kommune således at den kan blive linket ind i den nye Kommuneplan. Silkeborg 

Kommune anmoder om at vi ikke offentliggør filmen nu, men at vi venter til Kommuneplanen 

offentliggøres sidst på året.   

 

4. Strukturplan nord (cykelsti uden om Funder by). 

Der var megen diskussion omkring ideskitsen vedr. Funder Skole. Det haster meget med at 

kommunen får sat gang i optegningen af den endelige skitse hvor der blive taget hensyn til 

institutioner, udvidelse af skolen, spejderne og idrætsforeningen. Hvis der ikke er plads nok til 

fremtidige boldbaner må de placeres på den nordlige side af Funder Kirkevej. 

Den endelige placering af Funder kirkevej med dobbeltrettet cykelsti haster ligeledes.   

Vi skal forsøge at få et møde med de  berørte parter således at der kan blive fastlagt en 

tidsplan. 

 

5. Stormøde med LAG den 30. oktober. 

Niels, Anne Grethe, og Karin afholder et indledende møde inden stormødet. Elmehuset er 

bestilt, vi skal have en PC og en projektor. 

Vi har fra Carsten Gram modtaget diverse informationsmateriale til brug i forbindelse med 

mødet. 

 

6. Lukning af Funder Skolevej mod A 15. 

Anne Grethe forespurgte om man skulle anbefale at Funder Skolevej nu blev lukket. Trafikken 

på skolevejen er blevet mindre, en lukning nu ville sikkert genere blomsterforretningen. Vi 

observerer hvordan trafikken udvikler sig, men hvis der ikke opstår problemer afventer vi en 

lukning samtidig med Grøndalsgårdvej , dvs.når rundkørslen ved centret er lavet.   

 

7. Nærdemokratikonference den 3. november 2012. 

Er en konstatering. De der ønsker at deltage skal huske at melde sig til. 

 

8. Evt. 

Kaj Jørgensen fra Spejderne i Funder fortalte om Spejdernes ønsker i forbindelse med 

Strukturplanen for Funder Nord. Man ville sikre sig at de også blev hørt i projektet. Kaj 

Jørgensen fremviste interessante planer for hvordan de kunne tænke sig at området i nærheden 
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af deres klubhus kunne komme til at se ud.  Det kunne være med aktivitetsbane, klatrevæg, 

naturlegeplads og åben scene. Disse aktiviteter kunne så bruges som ude skole og til stor 

fornøjelse for området børn. Det blev aftalt at Lokalrådet støtter spejdernes ideer over for 

kommunen og at vi fremover vil informere hinanden om hvad der sker fremover. 

 

Herudover blev der under punktet talt om bomester, årlige arrangementer, cykelstativer, 

frivilligheds strategi, læring og trivselspolitik og legeplads i Funder Kirkeby.      

 

 

 

     referent: Jørn Hansen 


