
 

Referat af lokalrådsmøde den 8. august 2017 

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

1. Valg af ordstyrer 

Thomas valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Børn- og ungeudvalg 

Intet at berette. 

4. Kommunikationsudvalg 

Mette opdaterer løbende hjemmeside. Referér frem og tilbage mellem website og FB side. 

Thomas skal opdatere FB med logobillede til websidens billede (Mette send) og linke til 

arrangementer på webside. Anders lægger indlæg om arrangement i Lysbro på Facebook. 

Eksternt udvalg har intet nyt – ikke den store interesse fra skolen og FGF.  

5. Trafikudvalg 

Mulige mødedatoer modtaget fra Stefan, kommunen (kun torsdag sidst på dagen). 

Lokalrådet laver separat mødeaftale, - ikke den store interesse fra skole og forening. 

Vi foreslår på den 14/9 – så sent som muligt (før lokalrådsmøde). 

Der lægges belægning på Funder Marken, Funder Skolevej og Skolestien nu. 

6. Planudvalg 

Anders skriver ind vedr. lokalplanen vedr. seks etagers huse i Lysbro. Mette send første 

indsigelse til Anders. Anders svarer også Lene Fruelund på Facebook. 

7. Træskulptur 

Indvielse 9/9 kl. 9:00. Thomas hører Byfest-gruppen om deres planer. 

Hesel og Rohde kan ikke hjælpe med opsætning. Tonny kontakter Løgager Anlæg eller 

Frank, Funder K. for assistance med hensyn til gravning, støbning samt hejsning af 

skulptur og Funder El angående belysning. 

Mette få fotos fra kunstner til Facebook samt informationer om vægt og mål. 

Mette skriver til kommunen ang. tryk af plancher samt afhentning af skulptur i Viborg. 

Mette formulerer pressemeddelelse. Skal være klar 14 dage før. 

Invitation: Midtjyllands Avis, Ekstraposten, tv2 mv/tv2oj, politikere, embedsmænd 

(Anders), sponsorer (Tonny), Facebook + hænges op i hal og klubhus (Thomas) 

Traktement: Kaffe i Cafe Funder (Thomas tjekker om åbent + pris) 

8. Borgermøde 

SF kommer, men ved endnu ikke med hvilken kandidat. Søren skal prioritere at få aftaler. 

9. Næste møde 

Torsdag 14/9 kl. 19:00-21:00. OBS: Møde trafikudvalg før lokalrådsmøde. 

VIGTIGT: Planlægning af borgermøde. 

10. Eventuelt 

Erhvervsbyggeri (komponenter til vindmøller) er i gang langs motorvejen. 

Temamøde 30. august angående valghandling og byplanlæggere. Anders deltager i mødet. 

Nærdemokratikonference er den 7. oktober i Them. 

OBS vi har fået ny byplanansvarlig: Funder/Lysbro: Christian Dalmer, Tlf. 8970 1490 

 

 

Referent: Mette Toft 


