
 

Referat af lokalrådsmøde den 23. marts 2014  

Tilstede: Niels Christian Schou, Tonny Meyer, Ib Dejgaard Pedersen, Povl Sørensen, Mette Toft  

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Baggrundsmateriale/bilag skal fremsendes i god tid inden mødet. 

1. Valg af ordstyrer 

Ib valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet. Pkt. 7. Adresse på ejendom i Funder Kirkeby slettet. 

3. Morten Dippel har trukket sig fra lokalrådet – hvad gør vi? 

Tonny foreslår at vi supplerer os med Thomas Larsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

4. Henvendelse fra Destination Hærvejen, Steen Ancher 

Indledende møde om oplevelsesrum langs Hærvejen. Mette deltager i mødet. 

5. Rema 1000/Reitan grunden 

Niels har haft en positiv samtale med Jacob Jørgensen, Reitan. Grundejerforeningen 

Funder Vestervang kontakter løbende Reitan med henblik på at få bygningen revet ned. 

J.J. har opfordret lokalrådet til på skrift at fremsende et ønske om nedrivning, så vil han 

bringe det videre i Reitan organisationen. 

6. Henvendelse fra Helle Lønstrup, Lysbro om spærring af Lysbrogade 

Ønske fra beboergruppe på Lysbrogade om afblænding af gaden for gennemgående trafik, 

alternativt bump til fartdæmpning. Vi drøfter ønsket med Gitte Merstrand. Tonny sender 

midlertidigt svar til Helle Lønstrup. 

7. Møde med tidligere lokalrådsformand Niels Arent omkring institution i Funder 

Niels gav den historiske baggrund for den fælles helhedsplan for Funder. 20 års 

foregående arbejde er tilsidesat og kommunen har fået den løsning, som den ønskede. 

Niels har fået diverse materiale overdraget fra Niels Arent. Ib har opfordret Funder GF 

fodbold til at henvende sig til lokalrådet angående inddragelse af bane. 

Jf. Niels’ samtale med byplanlægger Peter Magnussen har denne oplyst, at sagen om 

institution i Funder ikke er forankret i Teknik-og Miljø og ej heller godkendt i 

økonomiudvalget. PM henviser i øvrigt til at kontakte Søren Overgaard. 

8. Referat af samtaler med byplanlægger Peter Magnussen, PM og  

9. civilingeniør Gitte Merstrand, GM (v/Niels) 

a) 2-1 vej Funder Kirkeby-Kragelund 

De to mulige ruter er lige lange. Begrundelsen for ruten Kragelund-Funder Kirkeby er, at 

der ønskes en langtidsholdbar løsning, som indebærer en løsning af trafikken gennem 

Funder Kirkeby. Endvidere er der allerede etableret cykelsti på stykket Funder Kirkeby til 

Funder Skole. Endelig vil Funder Nørhedevej på sigt byde på trafikale udfordringer med 

både motorvej og gennemføring af Vestre Højmarksvej. 

Ifølge GM er hastigheden faldet på Rustrupvej, Gjessø. GM har endvidere fremsendt link 

til trafiktællinger i kommunen. Det oplyses at Moselundvej er blandt kommunens 47 

udpegede problemlokaliteter. Moselundvej har rød prioritet (næsthøjest). 

b) Forbedring af trafikforhold gennem Funder Kirkeby.  

Er på budgettet. Ib spørger om en nordlig omfartsvej indgår i planerne. 

c) Nedrivning af huse. 

Niels har omtalt vor henvendelse til Reitan for PM. Niels har endnu ikke kontaktet ejer af 

ejendom i Funder Kirkeby. Ib kontakter ejer. 



 

 

 

10. Økonomi – kassen er ikke overdraget 

 Søren har endnu ikke overtaget kassen fra Børge Mortensen. Søren kontakter Børge. 

Spørg i samme ombæring hvem der ligger inde med lokalrådets kamera og beachflag. 

11. Fotografering 

Niels indledte aftenen med at forevige bestyrelsen. 

12. Eventuelt 

Mette forespurgte om godkendelse af udgift på kr. 500 til deltagelse i obligatorisk kursus i 

Sitecore den 3. april arrangeret af kommunen. Omkostningen blev godkendt, men Mette 

blev opfordret til at undersøge, om det kan være rigtigt, at vi skal betale derfor, samt om 

det er muligt at søge om lønkompensation. 

Niels foreslog, at lokalrådet tager initiativ til, at vi som lokalområde deltager i den årlige 

”Hold naturen ren” dag. Vi vil undersøge dette nærmere og arbejde med dette på sigt. 

Ib foreslog, at lokalrådet tager initiativ til dekorering af de nye rundkørsler i Funder  

(2 hele og 2 halve rundkørsler). Ib nævnte bl.a. en stor sten i Hørbylunde som en 

mulighed. Vi vil arbejde med dette forslag. 

13. Næste møde 

Den 23. april kl. 19:00-21:00 (fleksibel sluttid) 

Niels inviterer Peter Magnussen og Gitte Merstrand til at deltage 

 

Referent: Mette Toft 


