
 

Referat af lokalrådsmøde den 20. august 2014  

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, Ib Pedersen, Thomas Larsen, Søren Svendsen, Mette Toft  

1. Valg af ordstyrer 

Thomas valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2028 

Læs igennem og send kommentarer/ideer til Mette senest den 3. september. 

Mette samler det indsendte, rundsender til godkendelse i FLL og indsender til kommunen 

inden fristen den 8. september. 

4. Kommunikation 

A) Webside: Mette er påbegyndt arbejdet med at opdatere hjemmesiden. Har ideer til 

forbedringer. Vi skal have input udefra – systematisering/planer udtænkes. 

B) Facebook: Thomas ved, at der kommer et møde i FGF hovedbestyrelse, hvor Facebook 

side er på dagsordenen. Thomas vil arbejde videre for, at vi kommer med i den 

sammenhæng. 

C) Koordineringsudvalg FFL-FGF-Funder Skole: 

Michael Raahauge, FGF har meldt positivt tilbage på tankerne om et tværgående 

koordineringsudvalg for området. 

Niels skal bringe emnet op i skolebestyrelsen og få udpeget en navngiven person, som kan 

repræsentere skolen. 

Thomas og Tommy er interesserede deltagere fra FFL 

D) Funderinger: Ib har undersøgt sagen. Det gamle lokalråd havde en aftale med 

Funderinger om at ½ side omtale koster kr. 600,- Bladet udkommer 3 gange årligt. 

Der er enighed om at bruge bladet f.eks. i forbindelse med borgermøder. 

Vi skal finde deadlines for materiale. (Ib?) 

E) Det blev foreslået at vi bruger opslagstavlen ved ”Min Købmand” i Funder K  

(og andre steder, hvor der er mulighed for gratis offentlige opslag). 

F) Kommunikationsudvalg FFL: Niels, Mette (og Thomas?) 

5. Status/orientering om løbende sager 

A) 2-1 vej: arbejdet indledes sep-okt måned. Vort forslag om 2-1 vej med rød asfalt 

gennem Funder K er blevet modtaget positivt ved kommunen.  

Udfordring at to 2-1 veje skal krydse hinanden. 

Vi skal være opmærksomme på, hvordan der laves plads til busstoppesteder i Funder K. 

Ib undersøger hvordan bussen rent faktisk holder ved stoppestederne i dag. 

B) Fartdæmpning Funder K: arbejdet indledes sep-okt måned 

C) Landsbyfornyelse: Kommunens midler er begrænsede og prioriterede. Vore kandidater 

vil desværre stå langt nede på kommunens prioriteringsliste. 

D 1) Børnehave: Vi skal være opmærksomme på, hvordan kommunen går videre i forhold 

til vor indsigelse mod at byggetrafikken skal op langs hallen. Tonny følger op på dette 

punkt overfor kommunen. 

D 2) Boldbane: FGF fodbold har sammen med kommunen fundet en løsning i form af 

dræning af baner. Vi gør ikke yderligere. 

 

 



 

 

 

E) Der er observeret natlige aktiviteter på Reitan grunden. Thomas har haft kontaktet 

politiet i den forbindelse. Politiet er efterfølgende kørt forbi. Niels kontakter Reitan og 

opfordrer dem til at rydde grunden, sekundært at adgangsveje afspærres. 

F) Udsmykning af rundkørsler: Jævnfør Peter, SK er kommunen i en overvejelsesfase om, 

- og i givet fald hvordan rundkørslerne kan bruges til branding af kommunen. Vi må 

afvente deres udmelding. 

Forslag: Kunne man forespørge Gartnerskolen i Beder, om de kunne bruge udsmykning af 

vore rundkørsler som projektopgaver? 

G) Kommunale planer: I forlængelse af kommunens minikursus om planlægning er det 

vigtigt, at vi holder os ajour med kommunens planer ved at besøge kommunens website. 

Mette påtager sig opgaven at tjekke siden jævnligt. 

6. Næste møde(r) 

Mandag den 6. oktober kl. 19:00-21:00 

På dette møde er indledende drøftelser af FLL udviklingsplan et punkt på dagsordenen. 

Vi skal alle have læst det tidligere lokalråds udviklingsplan. 

Fredag den 5. december kl. 19:00-? 

”Julefrokost” – nærmere aftales på næste møde 

7. Indlæg fra Poul angående Funder-Lysbro Lokalråd 

Punktet tages op på næste møde, hvor Poul er til stede. 

8. Eventuelt 

Emner til borgermøde i foråret: Børnehave, trafik Funder K, FLL udviklingsplan 

Nærdemokratiudvalgets årlige konference afholdes i Kjellerup den 8. november 2014 

Tilskud fra kommunen hvornår? Mette skal tjekke 

Regler for uddeling af penge fra broløb? Mette skal tjekke 

 

Referent: Mette Toft 


