
Referat af lokalrådsmøde den 

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, 

 

1. Valg af ordstyrer 
Søren valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt og underskrevet.

3. Årsberetning 2015 
Niels fik en række tilføjelser til det udsendte udkast. 

4. Konstituering 

Lokalrådet fortsætter uændret

5. Møde med Nærdem
Forslag til orienteringspunkter (ikke prioriteret):

Opfølgning på indsendte praj

Parkering ved Funder Børnehus

Forsyningsprojekt Funder Kirkeby 2015

Beboerhus/Medborgerhus/Kulturhus

Infoskilte 

Kommunens planer for udviklingsområdet Funder

Kommunen internt ved ikke hvad der foregår i området (ex. 

Ingen politikere eller em

Planudvalgets planer/prioritering

Borgermøde i Funder

6. Hjemmeside 

Intet nyt 
7. Facebook 

Intet nyt 
8. Udvalgsinfo 

A) Trafikudvalg: Søren og

Tonny har lavet ”praj

Herningvej, som ser ud til at være imødekommet

Vi skal have grønt areal neden

Adgang dertil er spærret af ny grøft

B) Børn- og ungeudvalg: 

Funder Børnehus primo februar

C) Planudvalg: Kun to tilbagemeldinger på udsendt mail om forsl

Funder-Lysbro. Kommunen

udsendelse til lokalområdets borgere.

cyklistforbundet. Der ønskes 

Thomas som ”booster

Mette orienterede endvidere om deltagelse i workshop om 

app, samt om tips og ideer indhentet ved andre 

D) Eksternt samarbejdsudvalg: Intet nyt.

 

Referat af lokalrådsmøde den 23. februar 2016 

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

 

Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  
Årsberetning 2015  
Niels fik en række tilføjelser til det udsendte udkast. Se punkter i sidste referat.

Lokalrådet fortsætter uændret 
Møde med Nærdemokratiudvalget 14. marts på Rådhuset kl. 17:00
Forslag til orienteringspunkter (ikke prioriteret): 

på indsendte praj 

Parkering ved Funder Børnehus 

yningsprojekt Funder Kirkeby 2015 

Beboerhus/Medborgerhus/Kulturhus 

Kommunens planer for udviklingsområdet Funder-Lysbro, befolkningsprognose?

Kommunen internt ved ikke hvad der foregår i området (ex. Funder Hal 2)

Ingen politikere eller embedsmænd viser interesse for Funder-Lysbro

Planudvalgets planer/prioritering 

Borgermøde i Funder-Lysbro 

A) Trafikudvalg: Søren og Anders deltager i temamøde om trafiksikkerhed 

praj” men intet hørt eller set forbedret. Anders har givet 

Herningvej, som ser ud til at være imødekommet 

Vi skal have grønt areal nedenfor Funder Børnehus inddraget til parkering

Adgang dertil er spærret af ny grøft 

og ungeudvalg: Intet nyt. Vi er ikke blevet informeret om åbningen af 

Funder Børnehus primo februar. 

Planudvalg: Kun to tilbagemeldinger på udsendt mail om forsl

Kommunen har meldt negativt tilbage på muligheden for digital 

udsendelse til lokalområdets borgere. Anders har etableret kontakt til lokalt medlem af 

Der ønskes ”boost” på Facebook siden, Mette sender materiale til 

booster”. 

Mette orienterede endvidere om deltagelse i workshop om ny kommunal 

app, samt om tips og ideer indhentet ved andre af aftenens deltagere.

samarbejdsudvalg: Intet nyt.  

 

Søren Svendsen, Mette Toft  

Se punkter i sidste referat. 

på Rådhuset kl. 17:00-19:00 

, befolkningsprognose? 

Funder Hal 2) 

Lysbro 

om trafiksikkerhed 30. marts 

men intet hørt eller set forbedret. Anders har givet ”praj” om 

raget til parkering.  

Intet nyt. Vi er ikke blevet informeret om åbningen af  

Planudvalg: Kun to tilbagemeldinger på udsendt mail om forslag til fremtidens  

muligheden for digital 

ar etableret kontakt til lokalt medlem af 

, Mette sender materiale til 

kommunal gå- og løberute 

af aftenens deltagere.  



 

9. Fremtidige lokalråds
14. april kl. 19:00-21:00

11. maj kl. 19:00-21:00

11. juni kl.?? – social

16. august kl. 19:00

20. september kl. 19:00

8. november kl. 19:00

?? december - julefrokost

Borgermøde 27. april kl. 19:00
OBS: Bemærk ændring af dato

Anders reserverer lokale og drikkevarer

Arrangementet skal på Facebook = Reserver dato 

Planudvalget holder møde 9. marts kl. 19:00 i klubhuset

10. Eventuelt 
Søren har modtaget det årlige kommunale 

 

Thomas undersøger

 
 

Referent: Mette Toft 

lokalrådsmøder:  
21:00 

21:00 

socialt arrangement med møde ved Anders i Lysbro

00-21:00 
september kl. 19:00-21:00 

8. november kl. 19:00-21:00 

julefrokost 

Borgermøde 27. april kl. 19:00-21:30 i klubhuset v/Funder Hallen
OBS: Bemærk ændring af dato og sted!! 

Anders reserverer lokale og drikkevarer 

angementet skal på Facebook = Reserver dato – program følger

Planudvalget holder møde 9. marts kl. 19:00 i klubhuset 

Søren har modtaget det årlige kommunale lokalrådsbeløb 

Thomas undersøger de aktuelle priser for annoncering i Funderinger samt udgivelsesplan

 

arrangement med møde ved Anders i Lysbro 

v/Funder Hallen: 

følger 

nger samt udgivelsesplan 


