
 

Referat af lokalrådsmøde den 24. oktober 2017 

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

1. Valg af ordstyrer 

Tonny valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet.  

3. Børn- og ungeudvalg 

Intet nyt. 

4. Kommunikationsudvalg 

Hverken skolen eller forening udviser interesse for et samarbejde. 

5. Trafikudvalg 

Mødes og laver et skriv til kommunen (opsamling på åbne punkter). 

6. Planudvalg 

Der har ikke været høringer eller lokalplaner at forholde sig til. 

Bølling Sø Lokalrådsgruppe holdt møde 11/10 uden vores deltagelse. Næste møde 17/4. 

7. Borgermøde 31. oktober 

Der kommer annonce i Ekstraposten onsdag 25/10.  

Anders laver opslag på Facebook både om valgflæsk og borgermøde. 

Tonny tilmelder 4 pers. til spisning og mingling samt 2 ks øl og 2 ks vand (små).  

Der skal stilles stole op. Vi mødes kl. 18:00. Afbud fra Mette. 

Forslag til emner - brug af skattekroner:  

Direktørlønninger/aftrædelser 

Djøf’er kontra varme hænder 

Idrætsfaciliteter/medborgerhus i Funder 

Vestre Højmarksvejs færdiggørelse  

Søren skriver mail om emner, sender den til Anders, som sender den til kandidaterne. 

8. Opstilling til lokalrådet (borgermøde 31. oktober) 

Anders har kandidat fra Lysbro, Tonny har kandidat fra Funder, dvs. fredsvalg. 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes i forbindelse med FGF Venners julefrokost fredag den 1. december 

kl. 18:30. Vi mødes 30 min før til formøde, dvs. vi mødes kl. 18:00. Afbud fra Anders.  

De to nye lokalrådskandidater skal inviteres med, Anders og Tonny søger for det.  

Tonny bestiller foreløbigt plads til 6 pers.  

Første møde i 2018, 16. januar kl. 19:00-21:00 

10. Eventuelt 

Kai Lange har kontaktet os ang. forsikring og belysning af skulpturer. Mette svarer Kai. 

Tonny har kontakt med Funder El-service, der nu har problemer med at finde en løsning 

med solceller. Vi afventer at få en tilbagemelding fr Funder El. 

Tonny sikrer, at installationen sker forskriftsmæssigt (jf. brev fra kommunen). 

Thomas har været i Knudlund angående træskilte til Ellingkvinden, afventer svar… 

Har Thomas fået løg og plantet disse? � 

Evt. udlæg fremsendes til Søren. Søren laver overblik over finanserne inden julefrokosten. 

 

Referent: Mette Toft 


