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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
11. december 2013 kl.18.00 

 

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

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat fra 30. september 2013, godkendt. 

 

2. Evaluering af møder om institution. 

Der var lidt diskussion om hvordan møderne var gået. Lokalrådet havde gerne set at forslag 3 blev 

valgt, men der var stor opbakning om forslag 1. Børne- og Ungeudvalget har den 9. december valgt at 

der arbejdes videre med forslag 1. Lokalrådet kan også gå ind for dette forslag, hvis man snarest får sat 

gang i at etablere en ny fodboldlysbane. 

 

3. Planlægning af overdragelsen til det nye lokalråd. 
Niels kontakter det nye lokalråd vedr. et møde i uge 2 2014. Vi foreslår den 6. eller 8. januar. Den dag 

hvor fleste kan deltage bliver mødedatoen. Niels og Jørn deltager i første del af mødet. Det nye 

lokalråd konstituerer sig denne dag. På lokalrådets næste møde vil vi foretage den endelige 

overdragning. Herefter står vi til rådighed efter lokalrådets ønsker. 

 

4. Årsregnskab fremlægges. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Nyt fra medlemmerne. 
Jørn informerede om mail fra Vejafdelingen, hvor man afviser at lave en fartchikane på Moselundvej i 

forbindelse med 2 minus 1 vej til Kragelund. Lokalrådet er utilfreds med afgørelsen, men vil ikke gøre 

mere ved sagen i år. 

 

Jørn: Den nye hjemmeside er godt på vej. Webteam Silkeborg Kommune har haft den til besigt og er 

kommet med en del kommentarer, så der er lige lidt rette arbejde inden den kan godkendes. Jeg 

forventer stadig at den bliver offentlig ca. først i januar, måske før. Jeg er holdt med at servicere den 

gamle side. 

 

6. Evt. 

Det har været en tradition at afgående medlemmer modtager en erkendtlighed for deres arbejde. Dette 

var også sådan denne gang. Niels holdt en lille tale for de afgående medlemmer, og Jørn ligeledes for 

Niels. 

 

Herefter en lille julefrokost. 

 

Ja dette er så mit sidste referat i lokalrådet, så jeg vil gerne ønske lokalrådet en rigtig god jul og et godt 

Nytår. Ligeledes en tak for det gode samarbejde gennem de mange år. 

 

referent: Jørn Hansen 
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