
 

Referat af lokalrådsmøde den 7. marts 2017 

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

1. Valg af ordstyrer 

Tonny valgt. 
2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  
3. Børn- og ungeudvalg 

Intet nyt 
4. Kommunikationsudvalg 

Mette opdaterer hjemmeside løbende 

Thomas og Anders får opdateret Facebook med fotos og mødereferater mm. 

Møde i eksternt kommunikationsudvalg den 5. april, Thomas og Tonny deltager. 

Emner fra vores side: Cykelskure flyttes, holdeplads skolebus, cykelstier inkl. Funder 

Bakke, skoleudvidelse, multihus/hal 2.   

5. Trafikudvalg 
Thomas kontakter Peter M ang. uenighed om betaling af asfaltering i rundkørsel ved 

Funder Parkvej. 

Anders har skrevet til Peter M ang. trafikforhold i Lysbro, afventer svar fra kommunen. 

Husk at få X-busser og regionalbusser til at køre ad Ringvejen. 

Drewsensvej Vest er på planen 2018-2021. 

Vi får trafiktælling i Lysbro i foråret. 
6. Planudvalg 

Kommuneplanen er udsendt. Afsnit om Funder-Lysbro er som refereret af Peter M. 

Rygter om endnu en dagligvarebutik i Funder, Thomas spørger Peter M. 

Træskulptur opgaver til os: Transport af skulptur fra Viborg til Funder, gravning af hul + 

montering af skulptur. Thomas foreslår kontakt til det lokale erhverv, når vi har konkret 

viden om opgaverne. Kontakt til Silkeborg Museum for mulig opsætning af 

informationstavler, - evt. ophængt på motorvejsbro 
7. Årsberetning 

Godkendt. Anders renskriver og fremsender. 
8. Årsregnskab 

Aflægges på næste møde. 
9. Næste møde 9. maj 
10. Eventuelt 

Forslag om velkomst til Rema1000 med sammenplantning fra Gabes (250-300 kr.) 

Søren får til opgave at klare dette. 

Funder GF køber selv udstyr. Vi må ikke ophænge udstyr i deres lokaler. 

Funder-Lysbro folder udsættes til næste møde: Korrektur og indhentning af pristilbud. 

Anders deltager i temamøde 27/4 – Mette tilmelder 

Vi deltager ikke i borgermøde om Friluftsstrategi 21/3. 

Kommunalvalg er den 21. november. Borger- og vælgermøde – tirsdag den 31. oktober. 

Thomas booker Elmehuset kl. 19:00-21:00 (stoleopsætning?). Thomas og Søren skal lave 

aftaler med politikere. Spisning med valgflæsk i klubhuset kl. 18:00. Tilmelding? 

 

Referent: Mette Toft 


