
 

Referat af lokalrådsmøde den 23. januar 2018 

Tilstede: Thomas Larsen, Tonny Meyer, Ulla Milling, Søren Svendsen og Mette Toft  

1. Afsked med den afgående formand, samt overdragelse af div. materialer. 
 

2. Årsberetning 2017  
Pkt. 1+2 udgår da Anders er blevet syg. Mette laver årsberetning for 2017. 
 

3. Valg af ordstyrer 
Ulla valgt. 
 

4. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet. 
 

5. Konstituering af lokalråd. 
Jørn Ravn er aktuelt sygemeldt, han vender tilbage, når han overskud til at deltage. 

Formand: Thomas 

Næstformand: Tonny 

Kasserer: Søren 

Webmaster og sekretær: Mette 
 

6. Ellingkvinden 
Med baggrund i tyverierne af solcelleanlæg betaler kommunen for underføring af strøm, 

belysningen bliver koblet på gadelyset, underføringen bliver etableret snarest muligt. Afsluttes 

af Funder El, Aura og lokalrådet (Tonny). Thomas følger op på skilte til rundkørsel 

”Ellingkvinden”. Mette får hentet olier ved Susanne Ahrenkiel i Viborg. 
 

7. Kommunikationsudvalg 
Nyt navn: Eksternt samarbejdsudvalg 

Område: samarbejde med skole og foreninger i lokalområdet, samarbejde med andre lokalråd 

Medlemmer: Søren, Tonny, Ulla 

Ingen interesse for et lokalt samarbejdsudvalg fra hverken skolebestyrelse eller Funder GF. 
 

8. Trafikudvalg 
Område: Lokale trafikforhold, busplaner 

Medlemmer: Søren, Tonny, Ulla 

Udvalget følger op på punkter fra vores liste samt hastighedsskiltning på Ringvejen i Lysbro. 
 

9. Planudvalg 
Nyt navn: Udvalg for lokal udvikling 

Område: Kommunale lokalplaner, Skov & Naturstyrelsen, høringssvar, byudvikling, 

kommunale institutioner, Bøllingsø udvalget 

Medlemmer: Thomas, Mette 

Høring angående Drewsensvej Vest. Thomas og Mette skriver høringssvar inden 15/2, baseret 

på vores tidligere indlæg. 



 

10. Årsregnskab 
Poster gennemgået og godkendt. Vi har penge på kontoen. Søren indsender regnskab. 
 

11. Nyt fra Nærdemokratiudvalg 
Thomas deltog i formandsmøde, valgte ikke at opstille til en post i Nærdemokratiudvalget. 

Facebook kursus 2 den 6/2: Mette tilmelder Thomas, Tonny og Mette (mail til Tonny) 

 
12. Næste møder 1. halvår 2018 

Tirsdag d. 27/2 kl. 19:00-21:00 

Tirsdag d. 17/4 kl. 19:00-21:00 

Tirsdag d. 5/6 kl. 19:00-21:00 

 
13. Eventuelt 

Møde på Midtjyllands Avis er udsat på ubestemt tid. Mette giver besked, når nyt møde er 

fastlagt (evt. yderligere deltagere fra lokalrådet?) 

 

Anders er logget af både info-mail og Facebook. Søren vil køre forbi med en vingave. 

 

Ulla og Jørn er oprettet med lokalråds mailadresser. 

 

Thomas giver webmaster@info-lysbro.dk administrator rettigheder til Facebook. 

 

Mette informerer Jette Pedersen, Silkeborg Kommune om medlemmer/konstituering af det nye 

Funder-Lysbro Lokalråd. 

 

Mette skriver et indlæg til MJA om medlemmer/konstituering af det nye Funder-Lysbro 

Lokalråd. 

 

 

Referent: Mette Toft 


