
 

Referat af lokalrådsmøde den 2. december 2014  

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

1. Valg af ordstyrer 

Povl valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Hjemmeside 

Det går fremad med arbejdet. Mangler stadig at gennemarbejde punkterne under 

”Lokalrådet”, herunder nyhedsoverblik.  

Domænet www.silkeborgvest.dk er registreret ved DK Hostmaster og webhotel oprettet 

ved www.one.com. Den nye side leder direkte over i vor eksisterende side. 

Til næste møde får de øvrige medlemmer til opgave at give feedback og forslag på/til 

hjemmesiden. 

4. Nærdemokratikonference i Kjellerup 

Niels og Mette deltog på Nærdemokratikonferencen i Kjellerup og kom hjem med et 

positivt indtryk af politikernes vilje til og lydhørhed overfor lokalrådene. Der var 

inspirerende oplæg, vedkommende gruppearbejder og stor opbakning fra politikerne på 

konferencen. 

5. Økonomi 

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

Niels foreslår, at vi investerer i ens beklædning til lokalrådet. Mette skal undersøge 

mulighederne f.eks. en fleece eller vest. 

6. Motorvejsløb 2016 

Funder GF er i gang, hvorfor Niels ikke har gjort yderligere. Thomas vil kontakte Børge 

Mortensen, det er vigtigt, at vi holder tæt kontakt til FGF om dette. 

7. Rundkørsler 

Tilbagemelding fra Niels’ kontakt i vejdirektoratet er, at der ikke er penge til udsmykning. 

Der er ”no go” på at udsmykke de to store rundkørsler pga. svær godstransport. De private 

rundkørsler kan vi heller ikke gøre noget ved. De to rundkørsler på Funder Kirkevej kan vi 

måske gøre noget ved. Ifølge Tonnys oplysninger tager kommunen stilling fra sag til sag. 

Povl mener bestemt, at forslaget om en udsmykningskonkurrence til branding af byen må 

være interessant for kommunen. Niels hører Poul Dahl om, hvem som er den rette at 

henvende sig til. 

8. Information fra udvalg 

a) Trafikudvalg: 

Damgårdsvej er endeligt åbnet og Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej dermed lukket. 

2-1 vej er der intet nyt om. 

Der foretages trafiktælling på Funder Skolevej med henblik på evt. lukning v/hovedvejen. 

b) Børn- og ungeudvalg: 

Den 26. november fremgik det pludselig af Midtjyllands Avis, at første spadestik til  

Funder Børnehus tages den 3. december 2014 og ikke som vi hidtil har fået oplyst i februar 

2015. Endvidere fremgår det af det allerede igangsatte arbejde, at den klokkeklare aftale 

om adgangsforholdene til byggepladsen er ignoreret af kommunen, idet trafikken stik mod 

det aftalte ledes på tværs af skolestien og op langs hallen. 

Vi kan på ingen måde acceptere dette. Hverken byplanlægger Peter Magnussen eller  



 

 

Funder Skole lader til at være orienteret (Niels har intet hørt i skolebestyrelsen). 

Trafikudvalget tager aktion allerede i aften. Niels kontakter Poul Dahl. 

c) Planlægningsudvalg: 

Kommunal henvendelse angående byggeri i Lysbro er besvaret.  

Arbejdet med udviklingsplanen skal prioriteres. 

d) Internt kommunikationsudvalg: 

Udvalgets forslag til kommissorium (bilag til dagsorden) blev godkendt. 

Thomas sender dokumentet til FGF og FS, samtidig understreges det, at man fremover kun 

møder med en repræsentant.  

9. Opdeling af lokalrådet 

Povl redegjorde for sit arbejde med at få et lokalråd oprettet i Lysbro, herunder runddeling 

af brev til 23 husstande i Lysbro samt henvendelse til Jette Pedersen, Silkeborg Kommune. 

Povl mener, at den oprindelige geografiske opdeling baseret på skoledistrikter er uaktuel. 

Lysbro er et udviklet område, hvorimod Funder er et udviklingsområde. Povl mener ikke, 

at Funder-Lysbro lokalråd er det rette organ til at varetage Lysbros interesser. 

Herefter udspandt der sig en udveksling om, hvor stor en andel befolkningen i Lysbro 

udgør af det samlede distrikt – et eller andet sted mellem 1/6 og 1/3, dvs. i bedste fald 

udgør de 23 husstande som Povl har kontakt til 5 % af husstandene i Lysbro. 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om så lille et område som Lysbro vil kunne klare sig 

uden tilknytning til andre lokalområder, specielt i forhold til håndteringen af en evt. 

kommende forlængelse af Drewsensvej. Der blev ytret støtte til Lysbro og til at arbejde 

også for dette område. Der blev også ytret utilfredshed med den måde Povl har grebet 

sagen an ved eksternt at gå ud ”i byen”, uden at sagen overhovedet har været bragt op og 

drøftet internt i lokalrådet. Det er op til os selv hver især, at gøre ting spændende og 

interessante at gå ind i, vi vil langt fra have personlige interesser i alle sager. Det øvrige 

lokalråd ønsker en klar tilkendegivelse fra Povl om fremtiden på næste møde. Såfremt 

Lysbro ønsker at trække sig ud af lokalrådet, skal det ske ud fra en demokratisk beslutning 

med ønske fra en klar majoritet af Lysbros borgere - enten som resultat af en 

underskriftsindsamling eller et borgermøde. 

10. Eventuelt 

Skal vi tage del i ”Hold naturen ren” kampagne? Tages op på næste møde. 

11. Næste møde(r) 

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19:00-21:00 

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19:00-21:00 

 

Husk - punkter til næste dagsorden:  

Feedback på hjemmeside 

Navn på lokalråd 

Evt. opdeling af lokalråd 

Hold naturen ren kampagne 

 

Referent: Mette Toft 


