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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
16. januar 2013 kl.19.00 

 

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

 

 

1. Godkendelse af protokol og referat. 

Protokol godkendt. 

Referat fra 26. november og 17. december godkendt. 

 

2. Drøftelse af forslag til busvendeplads i Funder Kirkeby. 

Kommunens skitser til busvendeplads på parkeringspladsen vest for købmanden blev 

diskuteret. Grøn trekant ved indkørslen burde fjernes, det kunne give plads til ekstra parkering. 

For at sikre udkørsel fra parkeringsarealerne, er det nødvendigt at fartdæmpningen ved 

Moselundvej etableres. Jørn rykker igen Kommunen. Anne Grethe spurgte, om hun måtte 

orientere de berørte parter, lokalrådet havde ingen indvendinger herimod. ( Denne information 

har medført en del protester imod projektet, så lokalrådet har den 22. januar meddelt 

kommunen herom). 

 

3. Drøftelse af henvendelsen til Silkeborg Kommune omkring støj i Funder Kirkeby fra 

motorvejen  
Silkeborg Kommune kan ikke hjælpe os med støjmålinger, men anbefaler at de berørte parter 

indsender klage til Vejdirektoratet. Vi vil undersøge, om vi kan leje en støjmåler og foretage 

en orienterende måling når det bliver bedre vejr. Hvis den målte støj overstiger den tilladte 

støjgrænse indsender vi en klage til Vejdirektoratet. Jørn orienterer Morten 

 

4. Orientering om møder med LAG om udviklingsplaner / hvordan kommer vi videre. 

Der har været 2 møder med tovholderne, 5 personer i alt. Første møde med gruppen, andet 

møde den 10. januar hvor det videre arbejde blev diskuteret. Det videre arbejde, ansøgning om 

penge, budget og projektudarbejdelse. 

Vi mangler noget i udviklingsplanen om visioner. Anne Grethe og Niels arbejder videre med 

projektet. 

 

5. Hvordan kommer vi videre med vores udviklingsplan – evt. cykelsti fra Funder til 

Kragelund. 
Se under punkt 4. 

Cykelsti er ikke med i Kommuneplanen, skyldes det sene tidspunkt for indsendelse af 

huskesedlerne. Det anbefales at der nedsættes en cykelstigruppe fra Funder og Kragelund. 

Niels svarer Frands. 

 

6. Planlægning af stormøde vedrørende revision af Kommuneplanen. 

I lokalrådet var der delte meninger om, hvorvidt mødet skulle afholdes, da man er tvivl om at 

der er noget nyt at fortælle. Hvis ikke, er vi bange for at tilhørerne bliver hjemme. 

Forslag til mødedatoer: 6. eller 7. marts eller 19. eller 21. marts. 

Niels skriver til Frands. 

Hvis der bliver møde og hvor, skal der aftales hvem der gør hvad. 

 

7. Orientering om formandsmødet arrangeret af Nærdemokratiudvalget. 

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


Institutionsarbejdsgruppen er ikke endelig oprettet, men bliver det om en månedstid. 

Lokalrådet bliver inviteret til at deltage i gruppen. 

 

8. Nyt fra øvrige medlemmer. 
Intet under dette punkt. 

 

 

9.  Evt. 

Vi blev enige om at vore nye film om Funder – Lysbro der blev lavet til den nye 

Kommuneplan, nu kan sættes på hjemmesiden. 

 

Jørn orienterede om Hærvejsløbet der passerer Funder søndag den 23. juni. Der bliver depot 

ved Skolen / Funderhallen. Løberne passerer om formiddagen og cyklisterne om 

eftermiddagen. 

 

 

     referent: Jørn Hansen 


