
 

Referat af lokalrådsmøde den 13. januar 2015 

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

1. Valg af ordstyrer 

Niels valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Konstituering af lokalrådet 

Ifølge forretningsordenen skal lokalrådet på årets første møde konstituere sig for det 

kommende år. Lokalrådet tilsluttede sig Niels’ forslag om uændret sammensætning med 

baggrund i at vi alle er nye og ønsket om kontinuitet. 

4. Opdeling af lokalrådet 

Povls enegang i form af henvendelse til Nærdemokratiudvalget med ønsket om et separat 

lokalråd for Lysbro blev drøftet. De øvrige medlemmer udtrykte undren og mistillid til, at 

Povl ikke havde holdt den indgående aftale om at drøfte fremtiden på det næste 

lokalrådsmøde. Da Povl inden mødet havde meddelt, at han udtræder af Funder-Lysbro 

Lokalråd grundet andre prioriteringer og manglende tid, blev drøftelsen kort.  

Det blev besluttet, at Niels skriver et ekstrakt af det øvrige lokalråds holdning til 

Nærdemokratiudvalget inden udvalgets møde den. 19. januar. 

5. Navn på lokalråd 

Tonny og Thomas har foreslået, at vi ændrer navn til Silkeborg Vest. Da de øvrige fire 

tilstedeværende medlemmer ønskede at bibeholde navnet Funder-Lysbro Lokalråd, 

fastholdes dette indtil videre. Med registreringen af www.silkeborgvest.dk er vi forberedt 

på den fremtidige udbygning af området. 

6. Forslag om nyt lokalrådsmedlem 

I forlængelse af Povls meddelelse af, at han udtræder af lokalrådet, har Povl foreslået, at 

lokalrådet i stedet suppleres med Anders Søgaard Jørgensen fra Lysbro. Det øvrige 

lokalråd tiltrådte forslaget, dog med et krav/forventning om, at Anders vil indgå som en 

del at et team. Povl sender referat af dette møde til Anders og beder ham sende en kort 

profil og sin mailadresse til lokalrådet. 

7. Hjemmesiden 

Mette gennemgik kort arbejdet med hjemmesiden. De øvrige lokalrådsmedlemmer blev 

opfordret til at gennemgå siden specielt med henblik på manglende foreninger og 

erhvervsdrivende, samt på rettelser og forslag til forbedringer. 

8. Facebooksiden 

Thomas gennemgik kort Facebook siden, som blev oprettet umiddelbart efter nytår. Det 

blev besluttet at anvende 500 kr. årligt på at booste siden, specielt i forbindelse med møder 

og arrangementer. 

Thomas og Niels er administratorer på siden. Niels, sekundært Ib besvarer evt. 

henvendelser. 

Like-links skal være til de øvrige medlemmer af det eksterne kommunikationsudvalg.  

Der skal ikke være fotos af lokalrådets medlemmer på Facebook, der linkes i stedet 

hjemmesiden. Vi skal generelt huske at linke vore to sider til hinanden samt være 

opmærksomme på rettigheder og regler for anvendelse af fotos. 

Husk at opfordre venner, naboer m.fl. til at like siden. 



 

9. Udvalgsinfo 

a) Trafikudvalg: 

John Lund (kommunen) har den 16/12 bekræftet, at vejrampen op til byggeriet af Funder 

Børnehus er etableret og fungerer. 

2-1 vej Kragelund-Funder Kirkeby er gået i stå. Vi skal være opmærksomme på, at 

Silkeborg Forsyning i perioden marts-september arbejder fremfører fjernvarme til F-K. 

Til august påbegyndes fremføring af hovedledning fra værket, langs Nordre Højmarksvej 

til Funder Skolevej. 

Trafikudvalget skal opfordre kommunen til, at Herningvej lukkes for gennemkørende tung 

trafik i begge retninger, - og ikke kun ind mod byen. 

b) Børne-og ungeudvalg: 

Thomas orienterede om, at Funder GF arbejder med turbo på at lave et håndbold/fodbold 

elite set-up til de kommende 7. klasser. Thomas tager emnet med på næste møde i det 

eksterne kommunikationsudvalg. 

c) Planlægningsudvalg: 

Intet nyt 

d) Kommunikationsudvalg (ekstern): 

Både skolebestyrelsen og FGF har meldt positivt tilbage, ligesom de har godkendt 

kommissoriet. Thomas indkalder til møde inden længe. 

10.  Hold naturen ren 

Planlægningsudvalget får opgaven som et 2016 projekt. 

11. Fondsmidler 

Niels informerede om muligheden for at søge lokale fondsmidler fra en nedlagt bank. 

Udsmykning af rundkørsler samt indkøb og opsætning af infotavler blev stillet i forslag. 

Niels fik til opgave nærmere at undersøge, hvordan der kan søges og til hvad. 

12. Næste møde 

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

Torsdag den 16. april kl. 19:00-21:00 

Tonny inviterer byplanlægger Peter Magnussen til at deltage i dette møde (16/4). 

13. Eventuelt 

Thomas informerede om, at Frank Borch gerne vil mødes med FLL, for at høre om vore 

tanker for området. Vi vil benytte os af denne mulighed. Det kræver, at vi forbereder os 

godt: hvilke emner skal fremføres, hvordan skal de præsenteres og af hvem. 

Thomas prøver at få et møde i stand i perioden 4/3-16/4-2015. 

 

Referent: Mette Toft 


