
 

Referat af lokalrådsmøde den 8. januar 2013  

Tilstede: Niels Christian Schou, Tonny Meyer, Ib Dejgaard Pedersen, Morten Dippel,  

Søren Svendsen, Mette Toft samt indledningsvis Niels Arent og Jørn Hansen  

1. Lokalrådets hidtidige arbejde 

Niels Arent og Jørn Hansen orienterede generelt om lokalrådets arbejdsmåder, 

samarbejdspartnere og igangværende opgaver.  

Liste over kontaktpersoner og lokalrådets materialer blev udleveret.  

Bedste råd: Vær foran! Kom ind i beslutningsprocesserne så tidligt som muligt. 

2. Aftale om evt. fremtidigt samarbejde 

De tidligere lokalråds medlemmer stiller sig alle til rådighed for det nye lokalråd, når det 

har konstitueret sig. Jørn tilbød at fortsætte med at opdatere hjemmesiden i den første tid. 

3. Det nye lokalråd overtager mødet 

Vi indledte med en kort præsentation af os selv, vor tilknytning til Funder-Lysbro og evt. 

lokalforeninger samt hvilke emner, som vi kunne tænke os at arbejde med. 

Ud over det tidligere lokalråds fokusområder: trafik, børn & unge samt planlægning var 

der hele bordet rundt et ønske om at sætte fokus på områdets natur samt at synliggøre 

lokalrådet og gøre lokalrådets hjemmeside til lokalområdets samlingspunkt. 

4. Konstituering 

Alle bød ind med ønsker og forslag til fordeling af poster og deltagelse i udvalg, hvorefter 

den nye lokalråd blev konstitueret som følger: 

Formand: Niels Christian Schou 

Næstformand: Ib Dejgaard Pedersen 

Kasserer: Søren Svendsen 

Webansvarlig/sekretær: Mette Toft 

Trafikudvalg: Søren, Morten, Tonny (og Poul) 

Børn & Unge udvalg: Ib, Morten, Tonny 

Planlægning: Niels, Mette (og Poul) 

5. Informationer på website 

Navn og adresse anføres, ingen telefon nr. eller e-mail adresse (dog tlf. nr. til Niels) 

Infomail videresendes til Niels og Mette 

6. Næste møde(r) 

Tirsdag den 18. februar kl. 19:00-21:00 

Tirsdag den 25. marts kl. 19:00-21:00 

Det er aftalt at vi har fast sluttidspunkt på møderne. Vi får en forfriskning midt i mødet.  

Ib er ansvarlig for at bestille mødelokale og beværtning. Møderne afholdes hvis ikke andet 

er nævnt i mødelokalet i Funder Hallens cafeteria. 

7. Trafikudvalget 

Det blev aftalt, at trafikudvalget straks skal offensivt på banen i forhold til den foreslåede  

2-1 vej mellem Funder Kirkeby og Kragelund. Det nye lokalråd ønsker ikke denne løsning, 

idet vi hellere vil bruge pengene på en trafiksikring af Funder Kirkeby (fartdæmpning). 

 

Referent: Mette Toft 


