
 

Referat af lokalrådsmøde den 19. juni 2015 

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

1. Valg af ordstyrer 
Anders valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  

3. Årsregnskab 2014 
Godkendt og underskrevet. Søren indsender til kommunen. 

4. Fondsansøgninger 

FLL søgt til udsmykning af rundkørsler. Intet tildelt. 

>> Ib forsøger at kontakte kunstner med kasser set på ”Sculpture By The Sea”. 

Udsmykning af rundkørsler tages med, når vi søger om midler til by forskønnelse af 

Funder Kirkevej. 
5. Trafikudvalget 

Dialogen med borgerne i Funder Kirkeby er lukket angående forsyningsarbejdet. 

I den kommende uge åbnes for ensrettet kørsel fra vest mod øst over legepladsen. Hvis det 

ikke fungerer lukkes denne adgang igen. Gående sikres, der skiltes og fartbegrænses. 

Niels har haft rettet henvendelse kommunen angående muligheden for fleksibilitet i 

forhold til åbningstider i institutionen grundet den lange omvej, men intet svar fået. 

Angående Funder Kirkevej har der været afholdt formøde for en måned siden.  

Ca. 55 mødte op. Skitseforslaget fra borgerne med farvet asfalt ser godt ud. Jacob 

(kommunen) arbejder på sagen. Tonny har meddelt Jacob, at vi kan tiltræde planen, som 

den er fremsendt af borgerne i Funder Kirkeby. Yderligere blev der på vort møde foreslået 

vejtræer i bede/vejchikaner (Eks.: Herningvej/Vestergade). 

Thomas og Tonny inviterer til møde, - Frank Borch skal kunne deltage. 

 
Intern samarbejdsaftale: 
Herefter udspandt sig en intern meningsudveksling om, hvad vi kan lægge navn til, 

acceptable svarfrister og hvornår man har givet samtykke.  

Der blev indgået følgende aftale for vort fremtidige interne samarbejde: 

1) Vi skal alle svare (gerne kort som Anders) 

2) Vi skal svare indenfor tre dage 

3) Afsender må ringe og få tilbagemelding, hvis fristen ikke overholdes 

 

6. Hjemmeside 

Ongoing. Det bliver først efter ferien Mette kontakter foreningerne. 
7. Facebook 

Ongoing. Vi har fået nye følgere. 

8. Eksternt kommunikationsudvalg 

Mødet er udskudt en uge 

a) Hvilke overvejelser har de to andre parter vedrørende udviklingsplanen? 

b) Michael mangler folk, der ved noget om projektering – i forhold til igangsætning af 

projekt Funder hal 2 [Kan vi efterlyse dem på Facebook?] 

c) 2-1 vej. Vi foreslår indvielse udskudt til nyt skoleår.  

d) Opfølgning på fællesmøde > hvordan sælger vi vort lokalområde til  



 

 

 

 

ejendomsmæglerne? Forslag om at lave en brochure om området a’la den Kragelund 

Lokalråd har udarbejdet. Derudover også en folder om FLL. 

Mette laver et første udkast, Niels kan bidrage med fotos, Ib kender en trykker. Endvidere 

forslag om at kontakte Niels og Hanne Arent og trække på deres store viden. 

9. Temamøde for lokalråd 

To spændende emner og oplæg: ”Hvordan holde på frivillige?” og ”Styr på 

kommunikation”. Specielt det sidste emne bød på værktøjer til direkte brug. 

Hvad? Hvordan? Hvorfor? = Visionen, Drømmen, Det vi tror på.  

Ved at fortælle hvorfor, skaber vi mening. 

Vi kan bruge disse værktøjer i arbejdet med vor udviklingsplan.  

Vi skal tilbage til vor egen vision for at træde ind i lokalrådsarbejdet eks. vor natur, 

tilgængelighed til naturen – og ikke lade os styre af udefrakommende sager. 

>> Planlægningsudvalget skal tage teten! 
10. Næste møde/andre møder 

Onsdag 2. september kl. 19-21 

Lørdag 12. september kl. 09:30-13:00 – Arbejdsdag: Udviklingsplan  

Mandag 5. oktober kl. 19-21 

Lørdag 7. november - Nærdemokratiudvalgets konference 

Torsdag 19. november kl. 19-21 

Fredag 4. december – julefrokost Funder GF – vi deltager igen i år 

11. Eventuelt - FLL logo 

Den reviderede udgave blev godkendt. 

Spisning – Tak til Tonny for dejlig mad! 

 

Referent: Mette Toft 


