Referat af lokalrådsmøde den 4. juni 2014
Tilstede: Tonny Meyer, Ib Pedersen, Thomas Larsen, Søren Svendsen, Mette Toft
1. Valg af ordstyrer
Søren valgt.
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt og underskrevet.
3. Ide-og programudvalgsmøde (Ny institution)
Den nye institution er besluttet hele vejen igennem systemet med aflevering af byggeri
4. kvartal 2015.
Konsekvensen er at lysbane flyttes og at der skal anlægges en ny bane.
Funder GF fodbold er imod og er ikke gået ind i et samarbejde om økonomi/alternativer.
Fodboldafd. vil have en kunststofgræsbane kvit og frit, men er ikke blevet lovet noget.
Tonny og Thomas har gjort indsigelse mod at trafikken til og fra byggeriet ledes ad vejen
langs med hallen, dvs. at skolebørn og tung trafik kommer til at krydse hinanden. Vi har i
stedet forslået, at trafikken til byggeriet skal ledes ad den nye adgangsvej, - altså at den
etableres først og ikke sidst i byggefasen. Vi skal være opmærksomme på denne
problemstilling!
4. Trafikudvalget
Tonny og Thomas har fået en meget positiv modtagelse ved kommunens medarbejdere.
Der er afholdt møde + aftalt møde den 11. juni kl. 15:30 på Rådhuset. Ib deltager i dette
møde. Udvalget arbejder hen mod en ”Bornholms-løsning” gennem Funder K
(2-1 + rød afmærkning)
Nogle grundejere har inddraget fortov/placeret hæk på offentligt areal. Hvordan vil
mulighederne være for et fast fortov – evt. ejer medfinansiering? Vi skal som lokalråd
undersøge hvilke forhandlinger, der har været med kommunen herom tidligere.
Ændring af trafikforhold omkring Grøndalsgårdvej, Funder Skolevej og ny rundkørsel sker
først, når Reitan går i gang med byggeri af Rema 1000 (forventet i 2015).
Tonny og Thomas har foreslået ensretning af Funder Skolevej. Forbedring af forhold for
aflevering af børn i skole/institution? Skal vi tale med skolelederen?
5. Eventuelt/meddelelser
Ib-byforskønnelse: På byrådsmødet den 23/6 behandles bevilliger til nedrivninger af
ejendomme. Bygninger langs hovedveje, indfaldsvej og landsbyer prioriteres. Der er
klausuler på nedrivninger (med)finansieret af det offentlige. Vi har yderligere en
nedrivinings-kandidat på Funder Bygade.
Mette-indgående mails: Det er aftalt, at Mette fremover vurderer og videresender relevante
mails modtaget på info-mailen.
Thomas-kommunikation: Thomas foreslår, at vi tager initiativ til at formalisere
kommunikationen mellem organisationer og grupper i Funder-Lysbro området med
henblik på at udveksle informationer og holdninger samt at styrke hinanden/området.
Foreslår konkret, at der aftales (halv)årlige møder mellem lokalråd, skole og
idrætsforening på formandsniveau.
Funder GF har nedsat et kommunikationsudvalg mhp. at oprette Facebook sider til alle
afdelinger. Thomas foreslår, at lokalrådet får en underside under såvel idrætsforening samt
skolens Facebook side. Vi skal undersøge muligheden for at få en fast plads i Funderinger
(Funder GF’s blad).

Thomas kontakter Funder GF
Niels skal kontakte skolen
Ib vil gerne være kontaktperson til Funderinger
?-Udviklingsplan 2012-2022: Forslag om, at vi holder et separat tema- visionsbrainstormmøde omkring det foregående lokalråds udviklingsplan en tirsdag i efteråret
med henblik på, at vi opdaterer den nuværende plan/udarbejder vores egen udviklingsplan.
6. Næste møde
Onsdag den 20. august kl. 19:00-21:00.
God sommer!
Referent: Mette Toft

