
 

Referat af lokalrådsmøde den 6. oktober 2014  

Tilstede: Niels Schou, 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. Information fra Eksternt kommunikationsudvalg 

Thomas har afholdt opstartsmøde med Børge, Funder GF og Jeanette, Funder Skole 

bestyrelse. Udvalget skal fungere som et tværgående kommunikationsudvalg for området 

primært omkring strategi for den fremtidige udvikling i området.  

De to øvrige parter ønsker, at FLL skitserer en proces og tidsplan for samarbejdet. 

Hvad er det vi vil?, I hvilken rækkefølge? Er vi klar? 

Thomas laver et kort oplæg og rundsender det til os inden udgangen af oktober.  

Vi skal hver især sende vore kommentarer til alle. 

I øvrigt blev der fra FGF of FS ytret ønske om:  

- at møde den by-ansvarlige 

- at FLL opbygger en database (hvem ved hvad om hvad) 

- at komme bredt ud kommunikationsmæssigt (Skoleintra, websider, Facebook) 

4. Julemøde 5/12 

Vort planlagte møde kommer i karambolage med arrangement i klubhuset. 

Det blev besluttet, at vi deltager i klubhusets julefrokost den 5/12 kl. 18:30.  

Alle kommer (Ib kontakter Povl). Ib melder os til. 

Vort rådsmøde afholdes i stedet tirsdag den 2/12 kl. 19:00-21:00. 

5. Hjemmeside 

Mette er godt i gang med arbejdet. Har omgrupperet menupunkter og øget indhold, 

mangler pt. at gennemarbejde punkterne under ”Lokalrådet”, herunder nyhedsoverblik.  

Vil eftersøge et kort over skoledistriktet Funder-Lysbro samt søge andre kilder for tekst. 

Niels foreslog at lægge attraktive fotos til præsentation af området på siden, det kan 

medvirke til salg af byggegrunde. Niels tilbyder at tage med ud at fotografere. 

Det blev også foreslået løbende at tage fotos at institutionsbyggeriet til siden. 

6. Aktiver 

Niels har fået videokamera og beachflag fra Jørn (har tidligere fået en mikrofon). 

7. Økonomi 

Vi har brugt ca. 1.100,- kr. år til dato. Tilskud på 6.000,- kr. er indgået for 2014.  

Aktuel saldo er 7.804,- kr. + 29.176,- kr. (broløbspenge).  

Niels foreslår, at invitere oplægsholder i forbindelse med et borgermøde (ikke som 

underholdning, men med et relevant indlæg).  

Det ser ud til, at omkostningerne til sidste borgermøde var ca. 1.500,- kr. 

Tonny foreslår, at bruge penge på forskønnelse af området. 

8. Motorvejsløb 2016 

Funder GF er i gang med at kontakte DGI med henblik på afholdelse af motorvejsløb i 

2016. Thomas foreslår, at Niels kontakter Børge Mortensen (FGF). 

Lokalrådet ønsker at komme med i processen og påvirke til at startstedet bliver Funder. 

 



 

 

 

9. Rundkørsler 

Vore rundkørsler har forskellige ejerforhold: 

Vejdirektoratet har rundkørslen ved tilslutning samt den på A15. 

Kommunen har de to rundkørsler på Funder Kirkevej 

Rundkørslerne ved Damgårdsvej og Rema 1000 er private. 

Niels kontakter bekendtskab med forbindelse til Vejdirektoratet for nærmere regler og 

hvordan vi kan komme videre. Vi skal forfølge ideen med at kontakte gartnerskolen. 

10. Information fra udvalg 

a) Trafikudvalg: 

Damgårdsvej skulle være åbnet i uge 38. Det er vigtigt, at vi holder øje med at åbningen 

ikke trækker i langdrag. 

2-1 vej er der intet nyt om. 

Funder Skolevej er der intet nyt om. 

a.1) Funder Bygade 

Ny lokalitet med trafiksikkerhedsmæssige problemer som Niels har fået øje på. 

Skoleeleverne krydser Funder Bygade og kører på det sydlige fortov. Niels mente, at det 

var pga. parkerede biler ved cyklistslusen, mens vi andre nærmere mener, at eleverne 

ønsker at undgå svinget Funder Bygade/Funder Kirkevej pga. dårlige oversigtsforhold. 

Niels tager fotos og sender til Tonny, som herefter retter henvendelse til Gitte Merstrand. 

b) Børn- og ungeudvalg: 

Ny institution: Man går først i jorden til februar 2015. Husk hold øje med tilkørsel(!) 

c) Intet nyt fra planlægningsudvalg 

d) Internt kommunikationsudvalg: 

Vi skal i gang med en Facebook side, - skal den være åben, lukket, censureres?? 

Vi skal registrere www.silkeborgvest.dk. Mette registrerer ved DK Hostmaster 

Udvalget (Niels, Thomas, Mette) holder møde i klubhuset den 17/11 kl. 19:00 

11. Opdeling af lokalrådet 

Punktet falder indtil Povl måtte tage det op igen. 

12. Eventuelt 

Invitationer: 

Ingen ønsker at deltage i arrangement i Hampen eller konference på Christiansborg. 

Tonny, Søren og Ib kan ikke deltage i Nærdemokratikonference 8/11 i Kjellerup. 

Niels, Thomas og Povl skal melde tilbage til Mette senest den 23/10 om de deltager. 

13. Næste møde 

Tirsdag den 2. december 2014 kl. 19:00-21:00 

Husk punkt til dagsorden: FFL Fremtidens lokalsamfund 

 

Referent: Mette Toft 


