
Referat af lokalrådsmøde den 

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, 

 

1. Valg af ordstyrer 

Anders valgt. 
2. Godkendelse af sidste referat

Godkendt og underskrevet.
3. Standarder for mails og breve

Helvetica og Calibri fore
4. Trafikudvalget 

1) Funder Kirkeby –
ikke, at der sker mere førend til foråret.
2-1 vej og fortov. 
2) Parkeringsplads v/
projektet kan højne sikkerheden. Der kommer ikke yderligere.
3) Drewsensvej Vest
4) Buskøreplan: Vore bemærkninger indsen
til Mette). 
5) 2-1 vej: Streger skal males op 1
Kirkeby. Skiltning af 2
kontakter Gitte Merstrand.

5. Planudvalget 
1) Tur i naturen: Udvalget har kørt pastoratet tyndt. Fokus: natur, øget tilgængelighed til 
Funder Ådal, cykelsti gennem skoven fra Lysbro/Hvinningdal til Kærsgårdsbroen/Odden
Anders vil kontakte Leif Thomsen, lokal mand i Dansk Cyklistforbund.
2) Dialogmøde om drikkevand:
3) Forskønnelse af Funder/Funder Kirkeby:
hjemmeside og Facebook. 
Tonny kontakter Peter Magnussen, for at høre hvor langt
Tonny op på byplan for Funder/Funder 
rundkørslen stadig ligger i Hørbylunde (ikke fundet af planudvalget).
4) Mette orienterede om Nærdemokratikonference
opfordring til lokalråd om at deltage
afholdelse af borgermøde
pointe: Vi skaber selv livet i vore

6. Interaktion med borgerne

1) Folder om lokalområdet bl.a. til ejendomsmæglere
2) Forslag om kalender med aktivitet
ophængning, Facebook mm. 

7. Hjemmeside 

Mette kontakter foreningerne igen efter ny
område kalender. 

8. Facebook 

Fotos ønskes fra Niels
 

Referat af lokalrådsmøde den 17. november 2015 

Tonny Meyer, Thomas Larsen, Anders Søgaard, Søren Svendsen, 

 

Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  
Standarder for mails og breve 

og Calibri foreslået. Mette undersøger hvad der passer bedst sammen med logo

– status: Bump i vest mangler. Opstregning mangler. Tonny forventer 
ikke, at der sker mere førend til foråret. Vi skal være obs på at få stoppet evt. parkering på 

v/Funder Børnehus: Kommunen har ingen penge og mener ikke, at 
projektet kan højne sikkerheden. Der kommer ikke yderligere. 
3) Drewsensvej Vest: Vi følger projektet. Ingen tilbagemelding på vort input til VVM

Vore bemærkninger indsendt af Thomas (som sender kopi af endeligt brev 

Streger skal males op 1-2 x årligt. Opmærkning mangler gennem Funder 
Skiltning af 2-1 vej i forhold til når streger er dækket af sne? Niels tager fotos og 

kontakter Gitte Merstrand.  

Udvalget har kørt pastoratet tyndt. Fokus: natur, øget tilgængelighed til 
Funder Ådal, cykelsti gennem skoven fra Lysbro/Hvinningdal til Kærsgårdsbroen/Odden
Anders vil kontakte Leif Thomsen, lokal mand i Dansk Cyklistforbund.
2) Dialogmøde om drikkevand: Ingen deltagelse fra FLL 
3) Forskønnelse af Funder/Funder Kirkeby: Skiltekultur, Niels laver udkast til brug for 
hjemmeside og Facebook. Niels skriver til Frank Borch ang. Reitan/Rema1000
Tonny kontakter Peter Magnussen, for at høre hvor langt infotavlen er

på byplan for Funder/Funder Kirkeby. Slutteligt tjekker Tonny om
rundkørslen stadig ligger i Hørbylunde (ikke fundet af planudvalget).
4) Mette orienterede om Nærdemokratikonferencen. Revidering af kommuneplan med 
opfordring til lokalråd om at deltage i processen og bidrage med forslag samt evt. 
afholdelse af borgermøde(r). Gode oplægsholdere – tema: folkevandring fra land til by, 
pointe: Vi skaber selv livet i vore byer!  
Interaktion med borgerne 

om lokalområdet bl.a. til ejendomsmæglere. Mette har påtaget sig opgaven.
Forslag om kalender med aktiviteter f.eks. tre måneder frem i A3 format til 

, Facebook mm. Mette laver et udkast. 

Mette kontakter foreningerne igen efter nytår mhp. omtale og optag

Fotos ønskes fra Niels 

 

Søren Svendsen, Mette Toft  

undersøger hvad der passer bedst sammen med logo 

Bump i vest mangler. Opstregning mangler. Tonny forventer 
på at få stoppet evt. parkering på 

Kommunen har ingen penge og mener ikke, at 

Vi følger projektet. Ingen tilbagemelding på vort input til VVM 
(som sender kopi af endeligt brev 

2 x årligt. Opmærkning mangler gennem Funder 
1 vej i forhold til når streger er dækket af sne? Niels tager fotos og 

Udvalget har kørt pastoratet tyndt. Fokus: natur, øget tilgængelighed til 
Funder Ådal, cykelsti gennem skoven fra Lysbro/Hvinningdal til Kærsgårdsbroen/Odden 
Anders vil kontakte Leif Thomsen, lokal mand i Dansk Cyklistforbund. 

Skiltekultur, Niels laver udkast til brug for 
Niels skriver til Frank Borch ang. Reitan/Rema1000 

infotavlen er. Ligeledes følger 
Kirkeby. Slutteligt tjekker Tonny om vores sten til 

rundkørslen stadig ligger i Hørbylunde (ikke fundet af planudvalget). 
. Revidering af kommuneplan med 

med forslag samt evt. 
folkevandring fra land til by, 

har påtaget sig opgaven. 
måneder frem i A3 format til 

omtale og optagelse af arrangementer i 



 
 
 
 
 

9. Eksternt kommunikationsudvalg

Møde udsat til 26/11. 
1) Revidering af udviklingsplan: 
udarbejdet på EKK’
2) Arbejdet med Funder Hal 2: 
Hal 2. Meld ind til Thomas, hvis vi kender nogen, som kan tænke nye tanker. Hal til 
flere/mange formål.
3) Opfølgning på møde med skole og FGF: 
Funder GFs hovedbestyrelsesmøde i januar.

10. Fremtidige møder 
Fredag den 4. december deltagelse i Funder GF Venners julefrokost.
Formøde kl. 18:00 ved Tonny.
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19:00
Niels og Anders laver forslag til møderække i 2016.
Konstituering på andet møde i 2016.
Planudvalget holder møde onsdag den 16. december 

11. Eventuelt 
Søren orienterede om vor økonomi. Vi 

Referent: Mette Toft 

Eksternt kommunikationsudvalg 
Møde udsat til 26/11. Thomas sender efterfølgende kort referat. 

Revidering af udviklingsplan: Thomas sender mind map/udviklingsplan som blev 
’s sidste møde til os andre. 

Arbejdet med Funder Hal 2: Der søges initiativrige mennesker til 
Meld ind til Thomas, hvis vi kender nogen, som kan tænke nye tanker. Hal til 

flere/mange formål. 
Opfølgning på møde med skole og FGF: Lokalrådet er inviteret til at deltage i 

Funder GFs hovedbestyrelsesmøde i januar. Thomas mailer dato til Mette.
 

n 4. december deltagelse i Funder GF Venners julefrokost.
Formøde kl. 18:00 ved Tonny. 
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19:00-21:00 
Niels og Anders laver forslag til møderække i 2016. 
Konstituering på andet møde i 2016. 
Planudvalget holder møde onsdag den 16. december kl. 19:00 (i 

Søren orienterede om vor økonomi. Vi har penge på kontoen. Der er afregnet med Tonny.

 

 
Thomas sender mind map/udviklingsplan som blev 

Der søges initiativrige mennesker til arbejdet med Funder 
Meld ind til Thomas, hvis vi kender nogen, som kan tænke nye tanker. Hal til 

ret til at deltage i  
Thomas mailer dato til Mette. 

n 4. december deltagelse i Funder GF Venners julefrokost. 

 mødelokalet). 

har penge på kontoen. Der er afregnet med Tonny. 


