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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
8. august 2013 kl.17.30 

 

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

 

 

1. Godkendelse af protokol og referat. 

Protokol godkendt. 

Referat fra 14. marts 2013, godkendt. 

 

2. Drøftelse af indkaldelse til møde om institutionen. 

Vedr. mødet om ”Funder Børnehus” på skolen den. 12. august. 

Anne Grethe og Jørn deltager fra lokalrådet. Børge deltager for Funder GF. 

Lokalrådet diskuterede hvilke punkter vi der skulle bringes op på mødet. 

Hal, spejder, skole, fritid, fremtidssikring, 0 – 18 år, idræt, vuggestue, dagpleje, 

parkeringsforhold, mooncar baner og kulturhus. 

 

 

3. Aftale forløbet til valg til lokalråd. (formøde – tidspunkt – politikere? – forløb m.m) 
Det blev aftalt at afholde borgermøde onsdag den 23. oktober i Funder Hallen. Vi inviterer 

Frands Stadil, Lars Faarup, Gitte Villumsen, Frank Borch og Flemming F. Christensen. 

Der skal opsættes 2 stande med Multihus og By forskønnelse. 

Efter pausen afholdes der opstillingsmøde. 

Indbydelser sendes på skolens forældre intra. (Anne Grethe) 

Lærred, projektor (Niels) 

Bestille Funder Hallen (Børge) 

Invitation politikere og embedsmænd (Niels). 

Anne Grethe udleverer indbydelser i forbindelse med et møde på skolen. 

 

4. LUP mødet – orientering. 

Anne Grethe og Niels samt Sonja og Mogens deltog i mødet. 

Der blev diskuteret kulturhus og by forskønnelse. 

 

5. Nyt fra medlemmer. 
Niels: 

Funder Spejderland har søgt projektstøtte, men fik desværre afslag. Kultur-og Fritid har bedt 

F.S. om at gå videre med projektet og blive ved med at søge og få nogle tilbud hjem. Kultur og 

Fritid foretager en beplantning i området her til efteråret. 

 

Orientering om ændring af Lokalplan i Lysbro og møde med Nærdemokratiudvalget. 

 

Jørn: 

Har igen skrevet en rykker til Vej- og Trafik angående Funder Kirkevej. Vej- og 

Trafikudvalget har den 10. april 2013 behandlet vores huskeseddel desangående, men 

desværre havde man glemt at sende afgørelsen til Lokalrådet. Indstillingen vil kunne læses på 

hjemmesiden. 

 

 

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


 

 

6. Evt. Herunder sommerfrokost. 

Vi diskuterede følgende: 

Ændringer i vedtægterne. 

Tilskud til Funder og Lysbro Plejehjem til et arrangement. Niels kontakter. 

Skolen har 50 års jubilæum den 16. november i hallen. 

Hvem der stiller op til lokalrådet. 

 

Næste møde afholdes i september, dato ikke endelig fastlagt. 

 

 

     referent: Jørn Hansen 


