
 

Referat af lokalrådsmøde den 20. september 2016 

Tilstede: Anders Søgaard, Thomas Larsen, Tonny Meyer, Søren Svendsen, Mette Toft  

 

1. Valg af ordstyrer 

Mette valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser fra udvalg 

Børn og unge: Tonny deltog i Børnehusets åbning 

Kommunikation: Hjemmesiden er opdateret. Læg link til Facebook side på forsiden 

Facebook, ok at lægge fotos fra motorvejsåbning på siden. Mette sender til Thomas 

Eksternt  kom. udvalg ligger stille indtil videre 

Trafikudvalget holder møde med kommunen (Peter og Jacob) 13/10 kl. 15:00 ved Funder 

Hallen (alle der kan, møder frem). 

2-1 vej mangler opmærkning gennem Funder K samt ny opmærkning til Kragelund (er 

siden mødet mærket op – hele vejen). 

Skolestien er nu beskyttet/mærket omkring Rema 1000 byggeriet. 

Thomas svarer Midttrafik ang. køreplaner. Punkter: tværtrafik mellem Funder og 

Kragelund, betjening af nye boligområder i både Lysbro og Funder 

Input til kommunens henvendelse omkring cykelstier (prioriteret): Y-kryds Funder 

Bygade/Funder Kirkevej (dårlig oversigt), Lysbrogade (parkeringsforbud muligt?), 

Nørhedevej (hastighed), cykelsti fra OK tanken Lysbro gennem skoven til Kærsgårdsbroen 

(Var det Anders, der skulle besvare denne henvendelse??). 

Henvendelse fra beboer på Damgårdsvej er besvaret af Thomas. 

Planudvalg:  

Bemærkninger til lokalplan 14-006:  

2 etager/8,5m virker højt, udkørsel til Herningvej skal sikres, evt. flytning eller udbygning 

af helleanlæg. Kan eksisterende Lysmosevej bevares som sti til bløde trafikanter? 

Er grunden undersøgt for forurening fra tidligere vognmandsforretning? 

Forslag til vejnavn: Lysmosen (eller Lysmosevej) 

Anders skriver og indsender vore bemærkninger til denne lokalplan. 

Bemærkninger til lokalplan 14-005: 

Hvor skal skolebørnene cykle? 

På kort sigt: Uændret ad skolestien eller ad Funder Vestervang jf. tegning 26/2-2013 

På lang sigt: 100% løsning med underføring ved Funder Nørhedevej hvis Funder Kirkevej 

lukkes. 

Hvor skal bussen køre? 

Placering af støjvold mod Funder Vestervang (+lys fra biler) 

Thomas skriver og indsender vore bemærkninger til denne lokalplan. (Afventer dog 

drøftelser på mødet 13/10). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Fremtidige lokalrådsmøder:  

15. november kl. 18:00-21:00 (flyttet fra 8/11!).  

Vi deltager i fællesspisning og holder møde bagefter. Søren bestiller lokale + beværtning. 

?? december – julefrokost (kan/skal vi deltage?) 

5. Eventuelt 

Anders og Søren deltog i Nærdemokratiudvalgets temamøde; integration via lokal kontakt 

og lokalområde med kant (støtte til reklame for lokalområder).  

Anders vil gerne gå ind i ”område med kant”, vi har et godt område med udvikling, - kan 

vi finde fire andre via FB og web? 

Anders informerede om fællesmøde i skovområdet i Lysbro. 

Mette informerede om henvendelse til Peter Ostenfeldt ang. udsmykning af rundkørsel. 

Anders informerede om henvendelse fra Engesvang lokalråd omkring lokalt samarbejde i 

forhold til Naturstyrelsen. Mette deltager i det indledende møde 28/9. 

Vi skal følge udviklingen i aviser/medier angående eventuel trafikstøj fra den nye 

motorvej. Igangsættes der målinger, skal det være for hele den nye strækning.  

Referent: Mette Toft 


