
 

Referat af lokalrådsmøde den 17. april 2018 

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

1. Valg af ordstyrer 

Ulla valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet 

3. Flyer om lokalområdet 

Kun modtaget korrektioner fra formanden. Mette har ændret formatet til 4 sider A5.  

Øg tørrelsen på overskrift. Kan folderen gøres mere fangende? (To foldere/to formål?)  

Thomas får opdateret tilbud på print/annonce i Funder GF. 

4. Udviklingsplan 2012-2022 

Hvad vil vi arbejde videre med: 

Thomas: Trinbræt bag Funder Bakke, Infostander evt. på Rema 1000 væg. 

Ulla: Fremhæve vores fede natur, stier til vandring + mountain bike 

Mette: Vores natur (lave/mærke løbe-, vandre-, cykelruter (Munkebjerg cykelskilt)), 

information (Website/Facebook), samarbejde lokalt og med andre lokalråd.  

5. Nyt fra kassereren 

Thomas har forespurgt i banken ang. gebyr. Gebyr 4 x 75 kr. kan ikke ændres. 

Gebyret udgør 5% af vores tildelte beløb. Hvad gør de andre lokalråd? (Spørg på møde 8/5). 

Tonny rykker Søren for betaling af udlæg + der kommer regning fra Funder El-Service. 

Vi har modtaget årsbetaling fra kommunen. Aktuel saldo 13.591 kr. 

6. Nyt fra udvalgene 

Eksternt samarbejde: Tonny har taget kontakt til Thomas Lund for møde med Steen 

Vindum. Møde med Martin Jacobsen skal aftales. Jørn Ravn har ikke overskud til at tage del i 

lokalrådet og udtræder, men vil gerne arbejde for lokalrådet. 

Mette orienterede om Bøllingsø lokalrådssamarbejdet. 

Thomas har holdt møde med menighedsrådet. De informerede om projekt menighedshus med 

mødelokaler i Funder Kirkeby, som skal stå færdigt i 2020. Der kommer ingen kirke i Funder.  

Menighedsrådet vil gerne mødes med lokalrådet.  

Thomas og Mette har været til møde om supercykelsti inviteret af Sydbyens Aktivitetsråd. Der 

lægges op til et samarbejde mellem flere lokalråd. Emnet tages op på første fællesmøde med 

nærdemokratiudvalget. 

Thomas har haft møde med Funder GF-fodbold. De har planer om en vinterkunststofbane. 

Funder GF-fodbold har anmodet lokalområdet om at være behjælpelig i forhold til 

kommunens planer for området, kontaktpersoner mm. 

Nærdemokratiudvalgets temamøde 8. maj: alle fem deltager, Mette tilmelder.  

Trafikudvalg: Resultater af møde tidligere i år: Sten placeret for enden af Grøndalsgårdsvej – 

evt. placeres yderligere oppe ved landevejen (de males hvide), huller på skolesti er asfalteret, 

stort skilt på landevej er rejst igen.  

Husk høringssvar til Midttrafik primo 2019 angående omlægning af busrute. 

Flot helhedsplan for Gødvad – inspiration for en helhedsplan for Funder-Lysbro. Hvordan kan 

lokalrådet få medindflydelse på en helhedsplan? Tonny tager kontakt til Mette Vraa. 

 

 

 



 

 

Lokal udvikling: Invitation til giv landsbyerne et løft. Thomas spørger på definering af 

område + landsby. Lokale kandidater: Busholdeplads ved Funder Kirkeby samt rundkørsler. 

Projekt for Funder Kirkeby Borgerforening? Thomas skriver til borgerforeningen 

efterfølgende, hvis vores område kan komme i betragtning. 

7. Eventuelt 

Tonny kontakter Funder El-Service for retning af lys på Ellingkvinden (ansigtet er helt mørkt). 

Lyset er koblet på nettet dvs. ingen fremtidige omkostninger. 

Tonny har købt frø til rundkørslen. Mette spreder frøene ud. 

Thomas følger op på skilte til Ellingkvinden. Tonny tilbyder at hjælpe med at finde egestolper. 

8. Næste møde 1. halvår 2018 

Tirsdag d. 5/6 kl. 19:00-21:00  flyttet til 6/6 – Søren bestiller Stjerneskud/mødelokale. 

 

 

 

Referent: Mette Toft 


