
 

Referat af lokalrådsmøde den 9. maj 2016 

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, Thomas Larsen, Søren Svendsen, Mette Toft  

 

1. Valg af ordstyrer 

Thomas valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Refleksion over møde med Nærdemokratiudvalg 13/4-2016  

Niels mener, at vi havde en konstruktiv meningsudveksling. Tonny er skuffet over, at vi 

efter tre uger stadig ikke har fået svar på vores henvendelse ang. midler til visualisering af 

hal 2/medborgerhus. Foreslår endvidere, at vi inviterer udvalget ud i lokalområdet.  

Niels skriver til udvalg, byansvarlig og sekretær. 

4. Refleksion over Borgermøde 27/4-2016 

Vildt flot fremmøde på ca. 65-70 personer. Lære: Hav altid en plan B, test udstyr! 

Michaels forsinkelse samt ”tælle-øvelse” for gruppeinddeling betød, at folk gik. 

Aftenens tema skulle have været signaleret tydeligere i både invitation og præsentationer. 

Det var både positivt og negativt at sige om valget af Friluftsstrategi som fokusområde for 

aftenen. Generelt bød folk ind med, hvad de havde på hjerte. 

Vi fik på mødet oplyst, at skolen tidligere har informeret om borgermøder på forældreintra. 

5. Hjemmeside 

Positivt at møde repræsentanter fra foreninger på borgermødet. Vi fik positive 

tilkendegivelser på vor hjemmeside, samt opfordring til at bruge foreningerne til at sende 

informationer/invitationer ud i bredere kredse. 

6. Facebook 

Vi henviser til lokalrådets Facebook side i andre grupper, når der er mulighed herfor. 

FGF opretter en lukket gruppe for hal 2, hvor man kan byde ind med viden og arbejde. 

7. Udvalgsinfo 

A) Trafikudvalg: Thomas har fået bekræftet, at der etableres adgang til grønt areal 

nedenfor Funder Børnehus, så det kan bruges til parkering. Adgang dertil er spærret af ny 

grøft. Der er nu etableret bump i den vestlige ende af Funder Kirkeby samt skiltet med 

40km gennem hele byen. 

Afmærkningen er på store stræk slidt af 2-1 vejen – det dur ikke. 

Udkørslen fra Børnehuset bliver, som den er. Forholdene er godkendt af politiet.  

B) Børn- og ungeudvalg: Thomas foreslår, at vi besøger Børnehuset og viser flaget.  

C) Planudvalg: KJ har henvendt sig angående spejderland i Funder. KJ repræsenterer en 

gruppe, som arbejder for flere spejderlande rundt i kommunen og er således ikke lokal. 

Fint, at de arbejder for et spejderland i Funder. Der er tilsyneladende ingen lokale 

tovholdere på projektet hos Funder spejderne. Der fremgår intet af lokalrådets referater 

angående spejderland. Lokalrådet kan bistå i dialogen med kommunen samt fx foreslå 

kommunen, at de køber jorden, således at området er fremtidssikret.  

Tonny videresender den mail, som han har fået fra KJ. 

Hvilket svar har spejderne fået på deres ansøgning(er)? 

Niels deltager i møde om Bøllingsø 11/5. Vi har ingen der kan deltage i Friluftkonference.   

D) Eksternt samarbejdsudvalg: Jeanette Lynell er stoppet i skolebestyrelsen. Udvalget 

ligger stille til efter sommerferien.  



 

 

 

8. Fremtidige lokalrådsmøder:  

11. juni kl.13:00 – socialt arrangement med møde v/Anders i Lysbro (afbud Tonny) 

16. august kl. 19:00-21:00 

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

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

?? december - julefrokost 

9. Eventuelt 

Anders skal på næste møde referere fra trafikmødet for lokalrødder 30/4 

Vi skal være mere opmærksomme på bus/køreplaner næste gang Midttrafik skriver ud, 

bl.a. i forhold til nybyggerområder samt trafik mellem Kragelund og Funder. 

Vi skal holde øje med, hvad der sker i forhold til Rema 1000. 

Referent: Mette Toft 


