Referat af lokalrådsmøde den 18. februar 2014
Tilstede: Niels Christian Schou, Tonny Meyer, Ib Dejgaard Pedersen, Morten Dippel,
Mette Toft
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Forslag fra Niels om ordstyrerhvervet samt valg af ordstyrer
Niels’ forslag om at ordstyrerhvervet går på tur mellem alle bortset fra formand og
sekretær blev godkendt. Tonny blev valgt som ordstyrer.
Det blev samtidig besluttet at man automatisk deltager i møder, dvs. der skal meldes afbud,
hvis man ikke deltager.
3. Godkendelse af sidste referat
Godkendt og underskrevet.
4. Referat fra møde i Nærdemokratiudvalg v/Niels
Udvalget består af 7 medlemmer, fem fra byrådet samt to lokalrødder. Niels blev valgt
som 2. suppleant. Formand Poul Dahl informerede om Kodeks for nærdemokrati,
derudover var tid til networking samt diskussion om landsbyfornyelse.
5. Lokalrådets tegningsregler v/Niels
Lokalrådet tegnes af formand eller næstformand eller af det samlede lokalråd.
6. Trafikudvalg
Udkast til brev til kommunen om 2-1 vej Funder K-Kragelund er udarbejdet men ikke
indsendt (tegningsregler). Morten sender udkastet til Niels, som sender det til kommunen.
Lokalrådet fastholder at 2-1 vejen er en dårlig ide. I stedet prioriteres fartdæmpning i
Funder Kirkeby og ved Drejergårdsvej i Funder.
7. Planudvalg
Det blev drøftet, hvordan vi som lokalråd kan holde fast i den oprindelige fælles
helhedsplan for Funder, sekundært hvordan vi sikrer at der findes midler til a)
genetablering af boldbane, b) en sikker trafikmæssig afvikling samt c) en ordentlig
helhedsløsning hvis/når der arbejdes videre med scenarie 1 for placering af den nye
institution. Det blev besluttet at tage kontakt til det gamle lokalråd for at få et historisk
overblik og herefter at tage kontakt til koordinator Jette R. Pedersen ved kommunen for at
få et møde med relevante beslutningstagere.
Niels, Ib, Morten og Mette deltager i møde med Niels Arent som bliver 4/3 kl. 19:30.
I forlængelse af diskussionen om landsbyfornyelse i Nærdemokratiudvalget blev det
besluttet at indstille Skærskovvej 61 til nedrivning. Ib og Morten tager fotos og sender
dem til Niels, som sender indstillingen til Mette Vissing ved kommunen.
Også Reitan grunden blev drøftet. Det blev besluttet, at Niels telefonisk kontakter Reitan
gruppen med henvisning til forespørgsler fra lokalsamfundet om, hvornår den ødelagte
bygning rives ned og hvornår Rema 1000 forventes at åbne. Mette sender kopi af referat
fra borgermøde om lokalplan dateret 5/10-2011.

8. Børn og Unge udvalg
Niels gjorde opmærksom på det forestående valg til skolebestyrelsen, om vi som lokalråd
skulle arbejde for indflydelse. Ud fra tidligere erfaringer er der tale om ren skolepolitik
ingen lokalpolitik.
9. Kasserer
Kassereren var ikke til stede. Er overdragelse sket?
10. Sekretær/webmaster
Webside er overdraget, men kursusdeltagelse ved kommunen mangler.
Funder-Lysbro mail adresser kan oprettes til dem der måtte ønske det.
Link til referater ændres til faktisk mødedato.
Der skal linkes til seneste referat fra forsiden.
Vi skal have samlet og ensrettet informationer om alle lokalområdets foreninger.
Vi skal præsentere os som et aktivt og interessant område. Følgende mangler bl.a.:
Forsamlingshuset
Købmanden i Funder K
Spejderne
Grundejer og Ejerforeninger
Politiske foreninger (?)
Silkeborg mod fjernvarmetvang
RSS Feed fra hjemmesiden?
Integration med Facebook? Tonny vil gerne være med til at få Facebook op at køre
(integration via one.com)
11. Fotografering/PR
Niels vil lave en pressemeddelelse om det nye lokalråd – bevare og udvikle området under
skyldig hensyntagen til naturen – sendes til Kenneth Husum, MJA.
Fotografering den 25/3 = mødepligt!
12. Foreninger og klubber i lokalrådets område
Blev drøftet under punkt 10.
13. Eventuelt
Morten forespurgte om lokalrådets holdning til tvangsfjernvarmen. Emnet er ikke
lokalrådets mission, men er heller ikke et tabu.
Morten forespurgte på støjgener ved snerydning – ikke et problem for øvrige
Niels undrede sig over, at man ikke venter med opgravning af Funder Bakke pga.
fjernvarme til efter motorvejen er indviet.
Tonny foreslog, at vi skriver til MJA i forlængelse af brevet om 2-1vej til kommunen
Niels fik mikrofon med hjem. Hvem har lokalrådets kamera og banner?
Referater kan først lægges op på webside, når de er godkendt. Dvs. giv en tilbagemelding
når modtaget.
14. Næste møde
Den 25. marts kl. 19:00-21:00

Referent: Mette Toft

