
 

Referat af udvidet lokalrådsmøde den 16. april 2015 

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

1. Valg af ordstyrer 

Thomas valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. 2-1 vej Kragelund-Funder Kirkeby + Funder Kirkevej 

Stort undren over Gitte Merstrands henvendelse om indvielse af 2-1 vej. Vi ønsker 

uændret en samlet løsning hele vejen igennem Funder Kirkeby. Tonny har kontakt til 

Jakob Mortensen. Peter Magnussen er interesseret i at deltage. Mulighed for at søge om 

midler til by-forskønnelse i forbindelse med arbejdet på Funder Kirkevej. 

4. Rema 1000 

Ud fra et væsentligt sikkerhedsmæssigt princip er det et krav fra Vejdirektoratet, at der 

etableres en tunnel under landevejen fra det nye boligområde. Det fremgår endvidere af 

lokalplanen. Reitan har søgt om dispensation fra kravet indtil området er udbygget 

5. Arbejder i Funder Kirkeby 

Tonny har fået flere henvendelser fra flere utilfredse borgere i Funder Kirkeby angående 

trafikafviklingen. Der er tilsyneladende ikke fælles fodslag mellem Cowi, Forsyningen og 

Kommunen. Vi har meldt ud, at vi ingen andel har i projektet (bl.a. på vor Facebook side). 

Forsyningen og Frank Borch-Olsen er informeret om borgerhenvendelserne.  

6. Økonomi 

Søren har udarbejdet regnskab for 2014. Vi har brugt ca. 350 kr. for meget.  

Søren og Niels underskriver regnskabet og indsender det til kommunen. 

7. Næste møde/andre møder 

Torsdag den 28. maj 2015 kl. 17:00-19:30 Temamøde for Silkeborg Kommunes lokalråd. 

Niels, Søren, Anders, Mette og måske Ib deltager. Mette tilmelder os. 

Fredag den 19. juni 2015 kl. 18:00-21:00 med spisning hos Tonny på Funder Skolevej 12 

Indlæg fra skoleleder Bo Damgaard 

Vigtigt at vi arbejder sammen for lokale interesser. Eksempler: Skolesti, rampe til byggeri.  

Vi har i området et stort efterslæb i forhold til stier, belysning, trafikseparering. Trafik på 

tværs af byen er et problem (mellem Funder og Kragelund) 

Opfordrer FLL til at samarbejde med Kragelund Lokalråd. 

Indlæg fra formand for Funder GF Michael Raahauge 

Ønsker hal 2! Vigtigt at vi ved, hvad vi vil med Funder-Lysbro. Området skal være attraktivt 

og ikke bare noget, man suser forbi. Vi er omgivet af en fantastisk natur, som vi skal gøre til et 

attraktivt område med sammenhængende, tidssvarende faciliteter for et godt liv. Vi er/vil blive 

beboet af ressourcestærke mennesker, som stiller krav til faciliteter og fritidsmuligheder.  

Indlæg fra byplanlægger Peter Magnussen 

Hvad vil vi med Funder-Lysbro? Opfordrer til at udarbejde en udviklingsstrategi,  

- se f.eks. på hvad der er i gang i Kjellerup. Deltager gerne i møder. 

 

Spejderne har planer – kender vi til dem?? 

Referent: Mette Toft 


