
 

Referat af lokalrådsmøde den 15. november 2016 

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

 

1. Valg af ordstyrer 

Thomas valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser fra trafikudvalget 

Et positivt og godt møde med Peter og Jacob 13/10 med ”walk and talk”. Problematisk 

kryds Funder Kirkevej/Funder Skolevej da tung trafik kører lige over uden at stoppe. 

Forslag om vejflytning så vejen ikke krydser lige over. Funder Kirkevej spærres mellem 

Funder Bygade og Funder Skolevej. Stiunderføring ved Funder Parkvej. Forslag om at 

flytte skolens cykelparkering mod nord for at minimere trafik ad Funder Skolevej. 

Trafiktællinger kommer omkring skolen og Drejergårdsvej. Grøndalsgårdsvej åbnes ikke 

for et højresving fra vest. Busholdeplads nedenfor Funder Auto er ikke lovlig, busstop 

flyttes og lovliggøres. Forslag til ruteføring for bussen. Thomas lavede efter mødet 

høringssvar til lokalplanen for området. Thomas har også sendt høringssvar til Midttrafik 

med tillæg om, at det af lokalplanen fremgår at Funder Syd skal betjenes af bus. 

Henvendelse fra borger i Funder Kirkeby angående motorvejsstøj. Høfligt svar; første 

klage modtaget, hvor mange ramt/underskriftsindsamling? Lokalrådet kan evt. bistå med 

kontakt til kommunen/vejdirektoratet. Anders besvarer henvendelsen, bcc: Thomas og 

Tonny. 

Cyklistforbundet arbejder for at åbne naturstien ”Den skæve Bane” helt til Ejstrupholm.  

Anders arbejder videre med cykelsti fra Funder Station til byen samt fra Hvinningdal til 

byen. Anders kontakter lokalråd i Sydbyen og Hvinningdal for et samarbejde. 

4. Børne- og ungeudvalg 

Intet nyt. Thomas følger, hvad der sker i den nye skolebestyrelse. 

5. Planudvalg 

Anders kontakter lokalrådet i Sydbyen angående opgradering af sti omkring Ørnsø. 

Lokalplaner: 

Fårdalen lokalplan: Ingen bemærkninger. 

Funder Bakke lokalplan: Anders + Mette er ansvarlige for at gennemgå og lave evt. 

høringssvar inden 28/12. Hvis andre har input, skal det fremsendes til Anders senest 12/12. 

Herningvej med fire høje punkthuse omtalt i Midtjyllands Avis 15/11 – tjek lokalplan når 

den kommer. 

Henvendelse fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Mette foreslår at tidligere forslag indsendt til 

kommuneplanen bearbejdes/præciseres. Anders + Mette laver høringssvar inden 23/12. 

Hvis andre har input skal det fremsendes til Anders senest 12/12. 

Mette har deltaget i Bøllingsø møde med repræsentanter for Engesvang Lokalråd og 

Kragelund Lokalråd. Formål: at skabe en procedure for kommunikation mellem brugere og 

naturstyrelse. Koordinering af ønsker, renovering, forbedring, opdatering.  

Mette deltager i næste møde 19/1-2017. 

 

 

 



 

6. Nærdemokratikonference 

Ingen deltagelse fra vort lokalråd.  

Kommunen ønsker at lokalrådene afholder borgermøder om kommuneplanen. Er det en 

forpligtelse? – Anders tjekker slides udsendt efter Nærdemokratikonferencen. 

Hvornår ønsker vi at afholde borgermøde i 2017? –kommuneplan – valgmøde – valg til 

lokalråd. Gerne i samarbejde med skolen og Funder GF – kunne afholdes i Funder Kirkeby 

Forsamlingshus eller Cafe Funder (ikke hallen). Vort ønske er et borgermøde i oktober. 

Alle lokale byrådskandidater skal inviteres. Tonny foreslår, at Søren kontakter alle partier 

og får deres kandidatlister. 

7. Kommende møder 

Julefrokost 2/12 kl. 18:30. Søren tilmelder os. Vi mødes kl. 18:00 i mødelokalet. 

24. januar kl. 19:00-21:00 

7. marts kl. 19:00-21:00 

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

8. Eventuelt 

Forslag fra Tonny om at investere i projektor/skærm/Google Chrome. Evt i samkøb med 

Funder GF dele udgifter 50/50. Ca. pris kr. 3.800,- Thomas skriver til Børge, FGF. 

Børge Mortensen har kontaktet Thomas for at få samarbejdet mellem lokalråd, skole og 

FGF op at stå igen – gerne med deltagelse af lokale politikere. Vi kunne evt. invitere de to 

formænd til at deltage i vort møde 7. marts 2017. Thomas arbejder videre. 

Mette opprioriter arbejdet med skulpturen af Ellingkvinden i rundkørslen mellem Funder 

og Funder Kirkeby. Kan betonklodsen på den eksisterende skulptur forskønnes? Evt. i 

form af beklædning med træpanel. 

Vi skal allerede nu tænke på rekruttering af nye medlemmer til det kommende lokalråd, 

gerne fra Funder Kirkeby og Lysbro og hvis muligt fra en børnefamilie. Anders laver et 

lille skriv på Facebook om lokalrådets arbejde og muligheden for at deltage i dette arbejde. 

Den personlige kontakt er det, der kan få aktiveret nye medlemmer. 

Opprioritering af lille folder om vort lokalområde – Mette tager fat. 

Referent: Mette Toft 


