
 

Referat af lokalrådsmøde den 7. september 2017 

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

1. Valg af ordstyrer 

Anders valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Status/plan opsætning af skulptur af Ellingkvinden 

Mette og Tonny refererede de seneste uges arbejde. Funder El har tilbudt en holdbar lys 

løsning med solceller og tre spot, - vil koste os 2.500 + moms samt en boks/beslag. Tonny 

spørger Funderholme, om de kan hjælpe. Tonny/Thomas vil forespørge Jesper Würtz om 

et Ellingkvinde skilt. Thomas spørger Gabes om vil sponsere en række forårsløg til 

rundkørslen. Mette køber En Enkelt mv. til afsløringen. 

Opstilling af skulpturen torsdag 14/9 kl. 18:30 Tonny, Thomas, Mette.  

Tonny informerer Peter Pedersen og Frank Thomsen. 

Afsløringen rykkes til lørdag kl. 16/9 kl. 9:00. Følgende skal inviteres: 

Midtjyllands Avis, Ekstraposten (Mette), TV2-MV, politikere, embedsmænd, 

byplanansvarlig (Anders), sponsorer (Tonny+Mette), Facebook (Thomas) hænges op i hal 

og klubhus (Thomas/eller Mette). 

4. Børn- og ungeudvalg 

5. Kommunikationsudvalg 

6. Trafikudvalg 

Det har været umuligt at få et møde i stand med trafikafd. Thomas har været rundt at tage 

fotos at trafikproblemer og sender dem til kommunen. 

Der kommer svingbaner på Ringvejen/Lysbrogade + der er skiltet ned til 50km  

Buskøreplaner: Det står i lokalplanen at Funder Syd skal serviceres med bus. Forslag at 

bussen skal køre omkring Rema 1000/kommende centerområde. Thomas 

gensender/opdaterer vores forslag fra sidste år. 

7. Planudvalg 

Thomas Lund er i dialog med SK angående udstykning nord for Funder Kirkevej 

Befolkningstilvækst i Funder er 56% de sidste to år. Får betydning for skole, børnehave og 

trafikforhold. Der er nu kun to grunde tilbage i det kommende erhvervsområde langs 

motorvejen. Anders har skrevet indsigelse vedr. ansøgt seks etagers byggeri på 

Herningvej. Vi skal fremadrettet være opmærksomme på ikke at få for meget ensartet 

byggeri. 

8. Borgermøde 31. oktober 

Søren med assistance af Anders står for at få arrangeret borgermødet. 

Vi skal have kandidater til det kommende lokalråd klar til opstilling på borgermødet 

(Anders/Lysbro og Tonny/FK). 

9. Næste møde 

Tirsdag den 24/10 kl. 19:00-21:00. 

10. Eventuelt 

Umiddelbart har vi ingen deltagere til Nærdemokratikonferencen. 

 

 

Referent: Mette Toft 


