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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
30. april 2012 kl.19.30 

 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referater fra de 2 sidste lokalrådsmøder blev underskrevet. 

 

2. Stormøde om cykelsti/institutioner m.m. 23.05. Herunder referater fra formøder. 

Jørn orienterede om mødet på kommunen sammen med Anders Nielsen fra 

grundejerforeningen Liguster. Referat er rundsendt. 

Niels og Anne Grethe havde været til møde med Bo Damgaard vedr. ny institution. Der er 

plads problemer med placeringen af institutionen  

Borgermødet afholdes den 23. maj kl. 19.00. 

Anne Grethe sørger for projektor, lydanlæg, stige, snor og kabler. 

Niels sørger for lærred og booker hallen. 

Olav sørger for øl og vand. 

Vi mødes kl. 18.00 

 

3. Broløbet. Referat – hjælpemandskab. 
Jørn orienterede om status på broløbet. Der er nu lukket for tilmelding 12.000 deltagere. 

Lokalrådet skal stille med 25. hjælpere. 

 

4. Revidering af Kommuneplan 2013 Nye ideer inden 1. maj. 

Niels undersøger kommuneplan 2012 om vi har tillæg til denne. Selv om det er i sidste øjeblik 

så sender vi ind alligevel. Vi skal sende huskeseddel ind i juni, og på denne skal vi huske, 

institutioner, cykelsti til Kragelund, vej og cykelsti igennem Funder Kirkeby og cykelsti fra 

Skolen til Funder By.  

 

5. Nyt om Funder Kirkeby gruppen. 

Vi havde fået et referat fra vores møde med Vej og trafik. Dette referat beskrev kun hvad vi 

havde talt om på mødet, men ikke noget om man ville indgå i projektet med cykelstier og 

bedre vej igennem Funder Kirkeby. I forbindelse med mødet i kommunen vedr. punkt.2 

spurgte Jørn til en konklusion. Man så positivt på at der skulle gøres noget. Det skulle så være 

i forbindelse med, når der skulle foretages større opgravningsprojekter i vejen. I 2015 skulle 

vejen graves op pga. af fjernvarme. Til spørgsmålet om der kommer fjernvarme, var svaret at 

situationen så er en anden. Den fremtidige kontakt skal gå gennem Lokalrådet, da gruppen i 

Funder har opsagt samarbejdet med kommunen. 

 

6. Fjernvarme – stormøde fremover. 

Jørn orienterede om stormødet og Gruppen imod fjernvarmetvang´s store arbejde. 

Lokalrådet vil ikke aktivt indgå i arbejdet imod fjernvarme. Lokalrådets er imod 

fjernvarmetvang. Vi vil gerne være behjælpelige med at arrangere borgermøder. 

 

7. Referat fra mødet med LAG om konsulentbistand. 

Niels orienterede om mødet som han og Anne Grethe havde haft med Karsten Gram fra LAG. 

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


Efter en del snak blev det bestemt at gå videre med projektet. I skrivende stund har Karsten 

Gram acceptere at borgermødet afholdes den 30. oktober 2012. 

 

 

8. Lydanlæg. 

Anne Grethe undersøger om skolen har håndholdte mikrofoner. Hvis ikke køber Lokalrådet et 

sæt eller to. Jørn undersøger. 

 

9. Videofilm fra området. Indsendes til kommunen inden 15.08.  

Vi har fået bevilliget et videokamera fra kommunen. Vi har aftalt at Jørn kontakter 

produktionsskolen og undersøger om de kan hjælpe os med opgaven.  

 

10. Evt.  

Referenten var gået under dette punkt. 

 

 

     referent: Jørn Hansen 


