
 

Referat af lokalrådsmøde den 9. maj 2017 

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

1. Valg af ordstyrer 
Anders valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  

3. Børn- og ungeudvalg 
Intet specifikt, se under trafikudvalg. 

4. Kommunikationsudvalg 
Website: Mette har lavet opdateringer omkring transport samt Silkeborg Unlimited 
Eksternt udvalg har haft møde: Skolen er ikke interesseret i at bruge penge på at flytte 
cykelskure mod nord. Skolebørn fra nye bebyggelser i Lysbro vælger Vestre Skole, men 
generelt er det ældre borgere uden børn, som er flyttet til de nye boliger i Lysbro.  
BM mener, at det er op til kommunen at bygge en hal i Funder, FGF gør ikke selv noget. 
Skolebestyrelsens repræsentant er interesseret i at komme med i lokalrådet. 

5. Trafikudvalg 
Funder Kirkevej er åbnet igen, bliver ikke til busgade. Tvist mellem Fundermarkens 
entreprenør og kommunen både angående rundkørsel og forsyningens adgangsvej. 
Krydset ved Funder Kirkevej/Funder Skolevej er ikke rettet. Funder Skolevej bliver ikke 
lukket alligevel. Ingen at punkterne fra det seneste møde er der sket noget ved. 
Trafikudvalget følger op på aftalerne fra mødet. Tunnel under hovedvej ligger stille fordi 
grundejer kun vil sælge sin jord til bygge-grundpris. Tvist ligger ved kommunen. 
Ubegribeligt, at der ikke er styr på dette inden en tunnel graves. 

6. Planudvalg 
Intet nyt bortset fra ny kommuneplan (områder skåret ned + hvornår nye områder kan 
startes op). Tonny har kendskab til flere, som er parat til at starte projekter op. 
Bøllingsø: Mette refererede fra mødet 6/4 mellem søens tre lokalråd samt Naturstyrelsen. 

7. Årsregnskab 
Post NCS udlæg = gaver til borgermøde, Cafe Funder maj postering er vedr. borgermødet. 
Årsregnskabet er godkendt med smårettelser. Søren indsender uden yderligere.  

8. Træskulptur 
Mette refererede til korrespondance med kunstner, museum og kommunen. Håbet er, at få 
Ellingkvinden op inden sommerferien. Planen er snarest at begynde omtale på såvel 
website som FB, således at der bliver kendskab og interesse for projektet. 
Kommunen har bevilget to informationsskilte. Kan de også grave informationsskilte ned? 
Tonny vil gerne hjælpe med at spørge lokale entreprenører, elektriker mm om hjælp til 
transport, opsætning, lys mm.  
Mette holder lokalrådet orienteret efterhånden som projektet skrider frem. 

9. Borgermøde 
Tirsdag d. 31. oktober kl. 19:00-21:00. Valgflæsk fra kl. 17:30. Både skole og FGF bakker 
op om arrangementet og vil reklamere for mødet. De mener, at Elmehuset er for lille – 
book aflastningen eller hallen i stedet.  
Søren har kontaktet Dansk Folkeparti, de vil gerne sende en repræsentant. Søren fortsætter 
med at kontakte de øvrige partier. 
 



 

 
 
 
Tonny foreslår, at vi skal invitere Frederiksdal- Kragelund Lokalråd for at trække flere 
mennesker og topkandidater til. Anders kontakter Midtjyllands Avis for om, de kan stille 
med en ordstyrer.  
Vi skal have tjekket mikrofon/lydanlæg af inden mødet.  
Vi laver liste til emner, som skal diskuteres denne aften.  
Denne aften skal der også vælges nyt lokalråd. Mette foreslår, at vi hver især gør op, om vi 
ønsker at fortsætte eller ej og melder ind på næste møde 6/6. 

10. Temamøde Nærdemokratiudvalg 
Nærdemokratiudvalget inviterer til endnu en runde ”Silkeborg med kant”. Det behøver 
ikke at være hele lokalområdet, som deltager. Der er penge og professionel hjælp at hente. 
Det har været sjovt og uformelt at deltage, lyder tilbagemeldingerne fra de første deltagere. 

11. Næste møder  
Tirsdag d. 6/6 kl. 19:00-21:00 
Tirsdag d. 8/8 kl. 19:00-21:00 
+ forberedelse af borgermøde derefter 

12. Eventuelt 
Anders får renskrevet og fremsendt årsberetningen for 2016. 
Thomas skal indhente pris på tryk af lille præsentationsfolder til møde 6/6 
 
 
Referent: Mette Toft 


