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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
14. marts 2013 kl.19.00 

 

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

 

 

1. Godkendelse af protokol og referat. 

Protokol godkendt. 

Referat fra 16. januar godkendt. 

 

2. Orientering af forretningshandel ved N.H. 

Kommunen har godkendt at der oprettes bilhandel på den gamle købmandsgrund i Funder By. 

 

3. Orientering om busholdeplads ved J.H. 
J.H har informeret Lars Faarup omkring busvendepladsen, han ville have sagen i byrådet, men 

nu har vi i M.J.A. læst at Vej- og Trafikudvalget har godkendt, at der etableres busvendeplads 

ved parkeringspladsen over for Kirken. 

 

4. Drøftelse af ”Belysningsstrategi” Se oplæg fra Kommunen. 

Vi kan konstatere at der allerede i år skal skiftes lamper til lavenergi i Funder området. Der 

mangler lys på Grøndalsgårdvej ned til Funder Station. NA indsender. 

 

5. Godkendelse af forslag til ændring af forretningsorden ved JH. 
JH havde en ændring til det foreløbige udkast. JH ændrer udkastet, så det forhåbentlig kan 

godkendes på næste møde. 

 

6. Orientering om støj fra motorvejen ved JH. 

JH har undersøgt om hans gamle arbejdsplads stadig var i besiddelse af støjmåleudstyr. Det 

har man, så når vejret bliver bedre afhenter JH dette. 

 

7. Drøftelse af udkast til vision, strategi og handleplan til udviklingsplan ved AG og NA. 

AG og NA har arbejdet videre med planen. Det sidste materiale skulle gerne indsendes inden 

påske. Vi mangler nogle billeder, enkelte skal skiftes ud, JH forsøger at fremskaffe flere. 

 

8. Hvad sender vi ind omkring kommuneplanen? 
Vestre Højmarksvej haster. For megen trafik på Lysbrogade. Forlængelse af Drewsens vej kan 

medføre større trafik på Herningvej. Omfartsvejen omkring Funder Kirkeby. Cykelsti til 

Kragelund.  

 

9.  Høring om ældreplan 

Ingen kommentarer. NA indsender kort kommentar til planen. 

 

10. Orientering om institutionsbyggeri. 

Intet nyt. 

 

11. Evt. 

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


Olav oplyste at den gamle ubeboede ejendom, der ligger hvor centret skal bygges, bør snarest 

rives ned. Mange ruder er ødelagt og gør herved en fare for uvedkommende. Olav skriver til 

Reitan og Kommunen. 

 

JH har indsendt høringssvar til Midttrafik vedr. Askøvej. 

  

JH svarer Povl Sørensen vedr. henvendelse om Herningvej. 

 

Vores annonce er ikke (måske glemt) i Funderinger 2013, så betaling herfor skal undlades 

 

 

     referent: Jørn Hansen 


