
Referat af lokalrådsmøde den 

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, 

 
Inden mødets start meddelte Ib, at han 
Denne beslutning blev taget til efterretning.

1. Valg af ordstyrer 

Niels valgt. 
2. Godkendelse af sidste referat

Godkendt og underskrevet.
3. Trafikudvalget 

A+B) Dialog med kommunen
Efter skriv til Frank Borch kom der gang i dialog med Jacob.
Der afholdes møde i VTU 10/9, VTU, Forsyning og Fra
skriv og lokalområdets ønsker
C) Forlængelse af Drewsensvej
Anders’ foreløbige udkast 
færdiggør lokalrådets bemærkninger og indsender dem cc
D) Bus køreplan: 
Der er behov for ændring
sammen, som skolen og FGF kan melde tilbage på. Input til skriv skal være T & T i hænde 
i løbet af weekenden.
I øvrigt: 
Tonny skal spørge Peter, hvorfor digital informationstavle ikke er opsat i Funder

4. Planudvalget 

A) Dialogmøde om d
Lokalrådet er blevet opfordret til at deltage. Niels har lovet, at vi delt
Niels holder planudvalgets medlemmer orienteret
B) Forskønnelse af lokalområdet:
Niels opfordrer til, at vi gør noget for at forskønne vort lokalområde, f.eks. 
Funder Bygade. Hvad siger lokalplanen/byudviklingsplanen om dette? Er der muligheder?
Tonny vil tjekke resultatet af møde omkring byplan for Funder med Peter Magnussen.

5. Pause med bespisning

6. Interaktion med borgerne

A) Stormøde: 
Niels har ønsker om et stormøde og har positiv tilkendegivelse om 
folketingsmedlem Thomas Jensen.
B) Brainstorm: 
Vi skal knytte an til noget kulturelt eller et sportsarrangement, hvor der i forvejen er 
medvind. 
Arrangementet skal være i sama
Hvad vil vi med Funder
Hvad er vore visioner?
Hvad vil vi binde os 
 

Referat af lokalrådsmøde den 9. september 2015 

Tonny Meyer, Thomas Larsen, Anders Søgaard, Mette Toft  

Inden mødets start meddelte Ib, at han havde besluttet at udtræde af lokalrådet.
Denne beslutning blev taget til efterretning. 

 

Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  

B) Dialog med kommunen/Funder Kirkeby: 
Efter skriv til Frank Borch kom der gang i dialog med Jacob. 

afholdes møde i VTU 10/9, VTU, Forsyning og Frank Borch er informeret om vort 
kriv og lokalområdets ønsker 

C) Forlængelse af Drewsensvej: 
foreløbige udkast til VVM bemærkninger blev drøftet og input givet. Ande

færdiggør lokalrådets bemærkninger og indsender dem cc: lokalrådets medlemmer.

Der er behov for ændring/placering af stoppesteder. Thomas og Tonny sætter skriv 
sammen, som skolen og FGF kan melde tilbage på. Input til skriv skal være T & T i hænde 
i løbet af weekenden. 

Tonny skal spørge Peter, hvorfor digital informationstavle ikke er opsat i Funder

ialogmøde om drikkevandsbeskyttelse: 
Lokalrådet er blevet opfordret til at deltage. Niels har lovet, at vi delt
Niels holder planudvalgets medlemmer orienteret. 
B) Forskønnelse af lokalområdet: 
Niels opfordrer til, at vi gør noget for at forskønne vort lokalområde, f.eks. 

Hvad siger lokalplanen/byudviklingsplanen om dette? Er der muligheder?
vil tjekke resultatet af møde omkring byplan for Funder med Peter Magnussen.

Pause med bespisning 

Interaktion med borgerne 

Niels har ønsker om et stormøde og har positiv tilkendegivelse om 
folketingsmedlem Thomas Jensen. 

knytte an til noget kulturelt eller et sportsarrangement, hvor der i forvejen er 

Arrangementet skal være i samarbejde med andre - nærliggende 
Hvad vil vi med Funder-Lysbro?  
Hvad er vore visioner? Hvor store er vore visioner? 

binde os selv op på? 

 

 

at udtræde af lokalrådet.  

nk Borch er informeret om vort 

og input givet. Anders 
lokalrådets medlemmer. 

/placering af stoppesteder. Thomas og Tonny sætter skriv 
sammen, som skolen og FGF kan melde tilbage på. Input til skriv skal være T & T i hænde 

Tonny skal spørge Peter, hvorfor digital informationstavle ikke er opsat i Funder 

Lokalrådet er blevet opfordret til at deltage. Niels har lovet, at vi deltager.  

Niels opfordrer til, at vi gør noget for at forskønne vort lokalområde, f.eks.  
Hvad siger lokalplanen/byudviklingsplanen om dette? Er der muligheder? 

vil tjekke resultatet af møde omkring byplan for Funder med Peter Magnussen. 

Niels har ønsker om et stormøde og har positiv tilkendegivelse om evt. deltagelse fra 

knytte an til noget kulturelt eller et sportsarrangement, hvor der i forvejen er 

 skolen eller FGF. 



7. Hjemmeside 

Positiv respons og tilbagemeldinger på henvendelse til foreninger
Vi skal opdatere siden med information om Funder Kirkeby og Drewsensvej
Gerne flere links til Facebook side
Opload logo filer til w
Husk at bruge logo i dokumenter og 

8. Facebook 

Boost af borgermøde omkring Drewsensvej gav ca. 600 klik
Vi skal svare på hurtigt på 
Thomas gør opmærksom på

9. Eksternt kommunikationsudvalg

Udvalget vil have gang i fremtiden og kig
som skal stå i spidsen for at formulere visioner for lokalområdet.
Alt er i spil f.eks. skole, forsamlingshus, kulturhus, hal 2, erhvervsråd, projektkoordinator, 
samarbejde med nærliggende lokalrå
Kommunens Skoleplan 2021
Næste møde i EKU den 5. november kl. 17:00

10. Planudvalgsmøde 12. septem

Åbne Funder Ådal op for aktiviteter: shelter
område til udendørs skoleaktiviteter, cykelsti langs Langsø
Hvinningdal til Odden.

11. Fremtidige møder 
Mødet den 19. november flyttes til tirsdag den 17. november i stedet.

12. Eventuelt 

Anders blev valgt til n
bestilling af mødelokal
 
Har vi penge i kassen? Søren skal lave opgørelse til næste møde.
 
Pres på p-pladser omkring hallen. Det foreslås, at der anlægges yde
græs ud over de 20 p
Jacob. Kommunens trafikudvalg og børneudvalg tilsendes formelt skriv fra FLL, FGF og 
skolen. 
 

Referent: Mette Toft 

Positiv respons og tilbagemeldinger på henvendelse til foreninger
Vi skal opdatere siden med information om Funder Kirkeby og Drewsensvej
Gerne flere links til Facebook side 
Opload logo filer til webside, så de kan downloades herfra 
Husk at bruge logo i dokumenter og e-mail signatur. 

Boost af borgermøde omkring Drewsensvej gav ca. 600 klik 
hurtigt på henvendelser (formand og næstformand

gør opmærksom på lukket gruppe om Funder/Funder Kirkeby
Eksternt kommunikationsudvalg 
Udvalget vil have gang i fremtiden og kigge 20 år frem. Forslår nedsættelse af et udvalg 
som skal stå i spidsen for at formulere visioner for lokalområdet.
Alt er i spil f.eks. skole, forsamlingshus, kulturhus, hal 2, erhvervsråd, projektkoordinator, 
samarbejde med nærliggende lokalråd f.eks. Kragelund og Gjessø
Kommunens Skoleplan 2021 kan også få betydning. 
Næste møde i EKU den 5. november kl. 17:00 

Planudvalgsmøde 12. september – aktiviteter 
Åbne Funder Ådal op for aktiviteter: shelters, løbe-, cykel og skater
område til udendørs skoleaktiviteter, cykelsti langs Langsøen gennem skoven
Hvinningdal til Odden.  

 
Mødet den 19. november flyttes til tirsdag den 17. november i stedet.

blev valgt til ny næstformand i stedet for Ib. Anders sørger fremadrettet for 
bestilling af mødelokale og beværtning til møder. 

Har vi penge i kassen? Søren skal lave opgørelse til næste møde.

pladser omkring hallen. Det foreslås, at der anlægges yde
græs ud over de 20 p-pladser som er planlagt ved Funder Børnehus. Tonny snakker med 
Jacob. Kommunens trafikudvalg og børneudvalg tilsendes formelt skriv fra FLL, FGF og 

 

Positiv respons og tilbagemeldinger på henvendelse til foreninger 
Vi skal opdatere siden med information om Funder Kirkeby og Drewsensvej 

(formand og næstformand er ansvarlige) 
lukket gruppe om Funder/Funder Kirkeby 

ge 20 år frem. Forslår nedsættelse af et udvalg 
som skal stå i spidsen for at formulere visioner for lokalområdet. 
Alt er i spil f.eks. skole, forsamlingshus, kulturhus, hal 2, erhvervsråd, projektkoordinator, 

gelund og Gjessø. 

, cykel og skaterruter, udkigstårne, 
gennem skoven fra 

Mødet den 19. november flyttes til tirsdag den 17. november i stedet. 

Anders sørger fremadrettet for 

Har vi penge i kassen? Søren skal lave opgørelse til næste møde. 

pladser omkring hallen. Det foreslås, at der anlægges yderligere p-pladser på 
pladser som er planlagt ved Funder Børnehus. Tonny snakker med 

Jacob. Kommunens trafikudvalg og børneudvalg tilsendes formelt skriv fra FLL, FGF og 


