
 

Referat af lokalrådsmøde den 6. juni 2017 

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

1. Valg af ordstyrer 
Tonny valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  

3. Børn- og ungeudvalg 
Intet nyt 

4. Kommunikationsudvalg 
Nyt møde ikke fastsat, da det ikke har været muligt at få møde fastsat m/kommunen. 

5. Trafikudvalg 
Møde m/Stefan, kommunen udsat. Rundkørsel ved Rema 1000 etableret. Hajtænder og 
ubetinget vigepligt etableret ved Funder Kirkevej/Funder Bygade.  
Problem med parkering v/Funder Bygade/Funder Kirkevej. 
Bussen er omlagt, den kører ikke ad Funder Kirkevej mellem Funder Skolevej og Funder 
Bygade. Thomas følger op på, om det er en permanent ændring.  
Der er intet nyt om krydset v/Funder Skolevej/Funder Kirkevej. 
Der mangler cykelsti/gangsti mellem de to rundkørsler ved Rema 1000. 
Der intet nyt om tunnelen under Skærskovhedevej – opfølgning. 
Der ønskes ensretning af Funder Skolevej for at undgå lastbil trafik langs skolen. 
Det er ikke lykkedes Anders at få et møde i stand angående trafikforholdene i Lysbro. 
Tilbagemeldinger på trafiktællinger i maj ønskes. 

6. Planudvalg 
Ingen nye lokalplaner for området. Både kommuneplan og lokalplaner er forsinkede. 

7. Årsregnskab 
Årsregnskabet er godkendt. Søren det indsender det til kommunen.  

8. Træskulptur 
Mette refererede til korrespondance med kunstner, museum og kommunen. 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, som de også vil grave ned for os. Der er 
ansøgt om tilladelse til opstilling af skiltene samt korresponderet om kabelkort. 
Tonny vil gerne hjælpe med at spørge lokale entreprenører, elektriker mm om hjælp til 
transport, opsætning, lys mm, samt med på besøg i Viborg 13, 14 eller 15/6.  
Mette holder lokalrådet orienteret efterhånden som projektet skrider frem. 
Tonny foreslår afsløring af skulpturen i forbindelse med Byfest på toppen – det skal være 
tidligt lørdag formiddag 9/9. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

9. Borgermøde 
Tirsdag d. 31. oktober kl. 19:00-21:00. Valgflæsk fra kl. 17:30, - er bestilt. 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 O, de vil gerne sende en repræsentant. Søren fortsætter med at 
kontakte A, V, B, I, C og D i den kommende uge. Anders kontakter F. Tonny kontakter Ø.  
 
Anders har inviteret Frederiksdal- Kragelund Lokalråd for at trække flere mennesker og 
topkandidater til, Anders laver en telefonisk opfølgning. 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.  

10. Næste møde 
Tirsdag d. 8/8 kl. 19:00-21:00 
Torsdag 14/9 kl. 19:00-21:00 
+ evt. yderligere forberedelse af borgermøde derefter 

11. Eventuelt 
Thomas skal indhente pris på tryk af lille præsentationsfolder til møde 6/6. Tonny foreslår 
at lave QR kode med link til vores hjemmeside Pris ligger mellem kr. 1,62-5,00. Vi trykker 
600 kopier a ca. kr. 2,50. MT sender opdateret oplæg til Thomas. 
 
Byfest på toppen – vi omtaler initiativet på vores webside og FB side. 
 
Opstillingsmøde til lokalrådet på borgermøde 31/10 – kandidater: 
Vi går efter at opstille 5 kandidater og fredsvalg (5-7 medlemmer jf. forretningsorden). 
Genopstiller: Tonny, Søren, Mette, Thomas 
Genopstiller ikke: Anders  
Øvrige mulige kandidater: Medlem af skolebestyrelsen (Anja), arrangører fra Byfest på 
toppen (Gitte), kandidat fra Funder Kirkeby, kandidat fra Lysbro 
 
 
 
Referent: Mette Toft 


