
 

Referat af lokalrådsmøde den 4. marts 2015 

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

1. Valg af ordstyrer 

Søren valgt. 
2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  
3. Formandens beretning 

Formandens beretning blev godkendt. 
4. Nyt medlem af lokalrådet 

Anders Søgaard blev budt velkommen i lokalrådet som ny repræsentant for Lysbro. 
5. Hjemmeside 

Mette har været i kontakt med to lokalforeninger omkring opdateringer/arrangementer til 
hjemmesiden. Vil prioritere at kontakte samtlige foreninger for at gøre opmærksom på 
siden samt få opdateringer/arrangementer til undersiderne.  

6. Facebook 

Thomas efterlyser årstidsrelaterede fotos til hjemmesiden. 
Mette foreslår opdatering af lokalrådets logo i forbindelse med rentegning. Der var 
tilslutning til at slette kornstrået og lade det erstatte af en å, som symbol områdets natur og 
på at Funder Å binder vort lokalområde sammen. 

7. Udvalgsinfo 
a) Trafikudvalg: 
Tonny er i kontakt med Jakob Mortensen (JM), ny trafikplanlægger i Silkeborg Kommune 
2-1 vej er på planen i foråret 
Trafiksikring af Funder Kirkevej hænger sammen med arbejdet med fjernvarme og 
spildevandsseparering, der er ikke bump på budgettet i år. JM forventer at afholde 
borgermøde om Funder Kirkevej, gerne i samarbejde med lokalrådet. 
Evt. (del)lukning af Funder Skolevej hører under Vejdirektoratet. 
Thomas fremfører, at det er vigtigt, at vi får trafikdæmpning af Funder Kirkevej ind som 
en del af 2-1 vej i form af bump, fortov eller rød asfalt. Vi skal høre borgerne i Funder K. 
Tonny ønsker en klar holdning i lokalrådet, således at udvalget har et klart mandat overfor 
kommunen. JM vender tilbage med forslag til mødedato. 
Tonny har kontaktet Vejdirektoratet angående skiltning/lukning af Grøndalsgårdvej. Flere 
bilister har overset at vejen er lukket. Tonny har foreslået en simpel løsning med flytning 
af vejskilte, således at de spærrer den tidligere indkørsel. 
Vi har modtaget ønske om bomme på Bævervej. Når solen står lavt, er det umuligt at se de 
blinkende signaler. 
a.i) Tonny og Mette deltager i borgermøde i Funder Kirkeby den 5. marts 2015 
b) Børne-og ungeudvalg: 
Funder GF håndbold/fodbold elite set-up bliver ikke til noget grundet økonomi. Team 
Danmark har indgået aftaler med andre skoler i byen. 
Funder GF har nedsat udvalg med henblik på opførelse af hal 2. 
Arbejdet med Funder Børnehus følges. 
Anders henleder opmærksomheden på åbent borgermøde om folkeskolen frem til 2021 
som afholdes i Jysk Arena den 16. marts 2015. 
 



 

c) Planlægningsudvalg: 
Intet nyt 
d) Kommunikationsudvalg (ekstern): 
Udvalget består nu af Thomas, FLL, Jeanette Lynel, skolebestyrelsen og Michael 
Raahauge, FGF. Der afholdes møde i udvalget den 11. april 2015. 
Thomas ønsker at bruge hinandens platforme til kommunikation. 
Mette foreslår at indsamle data fra foreninger i forbindelse med henvendelsen omkring 
hjemmesiden. 
Jeanette og Michael inviteres til at deltage fra kl. 19:30 i mødet med byplanlægger Peter 
Magnussen den 16. april 2015. (Lokalrådet starter kl. 19:00). 

8. Næste møde/andre møder 
Tirsdag den 24. marts kl. 19:00 møde med Frank Borch-Olsen 
Torsdag den 16. april kl. 19:00-21:00 med deltagelse af byplanlægger Peter Magnussen 
samt det eksterne kommunikations udvalg. 
Torsdag den 28. maj kl. 17:00-19:30 Temamøde for Silkeborg Kommunes lokalråd. 
Fredag den 12. juni 2015 kl. 18:00-21:00 med spisning (Tonny) 
 
Emner til mødet med Frank Borch-Olsen: 
Nordskovvej/Drewsensvej vest/Herningvej 
Gangtunnel/Rema 1000 projekt 
Funder Skolevej/A15 
Funder Kirkeby/2-1 vej/trafikdæmpning 
Udbygning af lokalområdet, skole, hal 2 
(Ellingbanen – se nedenfor) 

9. Eventuelt 
Økonomi: regnskab skal udarbejdes og indsendes til SK + info til lokalrådet. 
Ib foreslår at Funder Kirkeby Borgerforening og/eller øvrige borgerforeninger kunne være 
del af det eksterne kommunikationsudvalg. 
 
Referent: Mette Toft 
 
Umiddelbart efter mødet talte jeg med en borger fra Elling, som udtrykte forundring og 

bekymring for projektet omkring Ellingbanen (ny hjemmebane for speedway landsholdet). 

Forundring over at man bruger millioner på naturgenopretning af Bølling Sø, har anlagt 

et stort sommerhusområde og kort derfra øger aktiviteten på motorbanen med 11 

weekender om året, uden at nogen er blevet hørt. Endvidere udtryktes bekymring for, om 

udgifterne til banen/national elitesport tages fra byens breddeidræt. 

Lokalplaner? VVM undersøgelser? Høring af naboer/lokalråd? Økonomi? 

Jeg foreslår, at vi undersøger sagen nærmere… 

Mvh Mette 

 


