
Referat af lokalrådsmøde den 

Tilstede: Tonny Meyer, Thomas Larsen, 

 

1. Valg af ordstyrer 
Tonny valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt og underskrevet.

3. Planudvalgets arbejde
Mette orienterede om udvalgets brainstorm og planer.

Opfølgning på arbejdet og forslagene i 

Bidrag til revision af kommuneplan

Udsendelse af mail + b

Udvalget vil tage selvstændige initiativ

Mail er udsendt til områdets foreninger. Anders lægger på FB

Kan vi via kommunen udsende mail til områdets borgere? Mette skal spørge Peter O.M.

Input i øvrigt: Mere end natur som f

forlængelse af Vestre Højmarksvej. 

Trafikudvalgets arbejde
A) Manglende snerydning er galt over hele kommunen. 

kommunen på ”Giv et praj

B) Rydning af Buskhedevej

Vi gør ikke noget. Det er kommet 

Mette lægger info på hjemmeside om 2

4. Eksternt samarbejdsudvalg
Planlagte møder er udskudt. FGF har holdt møder med kommunen ang. hal 2. Der skal 

findes penge ud over de

5. Årsberetning 2015 
Forsyningsarbejder Funder

2-1 vej åbnet 

Drewsensvej Vest (deltagelse i møde samt bemærkninger til VVM)

Facebookside åbnet

Rema 1000 grunden, løbende opfølgning

Samarbejde FGF+Fund

Poul og Ib udtrådt, Ander

Deltaget i Nærdemokrati

6. Eventuelt 
Borgermøde i april 

Der skal være noget at komme efter: F.eks. Orientering om Rema 1000, skolen, hal 2, 

børnehuset, fremtidig byudvikling i Funder

Ekstern mødeleder/motivator

Peter og Jakob fra kommunen skal inviteres med

7. Næste møde: Tirsdag 23. februar kl. 19:00

Referent: Mette Toft 

Referat af lokalrådsmøde den 19. januar 2016 

Thomas Larsen, Anders Søgaard, Søren Svendsen, Mette Toft

 

sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  
Planudvalgets arbejde 

tte orienterede om udvalgets brainstorm og planer. 

Opfølgning på arbejdet og forslagene i ”Fremtidens Funder-Lysbro

Bidrag til revision af kommuneplan 

Udsendelse af mail + borgermøde primo april 

Udvalget vil tage selvstændige initiativer og yde indsats for brug og bevarelse af vor natur

Mail er udsendt til områdets foreninger. Anders lægger på FB 

Kan vi via kommunen udsende mail til områdets borgere? Mette skal spørge Peter O.M.

Input i øvrigt: Mere end natur som fokus, f.eks. de lokale udbygningsplaner, samt 

Vestre Højmarksvej.  

Trafikudvalgets arbejde 

A) Manglende snerydning er galt over hele kommunen. Skoleveje ryddes. Meld ind til 

Giv et praj”. 

B) Rydning af Buskhedevej (2-1 vej) 

Vi gør ikke noget. Det er kommet nye skilte op, om hvordan man kører på 2

Mette lægger info på hjemmeside om 2-1 vej 
jdsudvalg 

Planlagte møder er udskudt. FGF har holdt møder med kommunen ang. hal 2. Der skal 

findes penge ud over de kommunale. Udvalget afventer, hvad der sker internt i FGF.

Årsberetning 2015 – hvad skal med? 
Forsyningsarbejder Funder Kirkeby (gener, problemer, møder) 

Drewsensvej Vest (deltagelse i møde samt bemærkninger til VVM)

Facebookside åbnet 

Rema 1000 grunden, løbende opfølgning 

Samarbejde FGF+Funder Skole 

Poul og Ib udtrådt, Anders indtrådt 

Deltaget i Nærdemokratikonference samt mini-kurser 

 – i aflastningen?: Vigtigt at planudvalget får fastlagt dato hm.

være noget at komme efter: F.eks. Orientering om Rema 1000, skolen, hal 2, 

børnehuset, fremtidig byudvikling i Funder-Lysbro, natur. 

/motivator, gruppediskussioner/aktivering af fremmødte

Peter og Jakob fra kommunen skal inviteres med 
Næste møde: Tirsdag 23. februar kl. 19:00-21:00 

 

Mette Toft  

Lysbro” 

er og yde indsats for brug og bevarelse af vor natur 

Kan vi via kommunen udsende mail til områdets borgere? Mette skal spørge Peter O.M. 

okus, f.eks. de lokale udbygningsplaner, samt 

Skoleveje ryddes. Meld ind til 

op, om hvordan man kører på 2-1 vej 

Planlagte møder er udskudt. FGF har holdt møder med kommunen ang. hal 2. Der skal 

Udvalget afventer, hvad der sker internt i FGF. 

 

Drewsensvej Vest (deltagelse i møde samt bemærkninger til VVM) 

at planudvalget får fastlagt dato hm. 

være noget at komme efter: F.eks. Orientering om Rema 1000, skolen, hal 2, 

, gruppediskussioner/aktivering af fremmødte 


