
 

Referat af lokalrådsmøde den 6. juni 2018 

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

1. Valg af ordstyrer 

Søren valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt (underskrives næste gang) 

3. Orientering fra formanden 

Kun Ulla og Thomas deltog i Nærdemokratiudvalgets møde. Orientering om planer og 

hvordan de hænger sammen. 

Cykelbus-projekt, Thomas deltog i fokus interview. Internt projekt i kommunen. 

Super cykelsti projekt, der afholdes møde d. 12/6 kl. ?? i Sydby Hallerne. Mette og Thomas 

deltager så vidt muligt (koordinerer deltagelse imellem sig). 

Trafikken stiger på vores FB side, ca. 450 der følger os 

4. Nyt fra udvalgene 

Eksternt samarbejde:  

Tonny er involveret i et projekt med Menighedsrådet og Funder GFs Venner angående et 

besøg på Silkeborg Varmeforsyning i løbet af efteråret. Vi hører nærmere. 

Henvendelse fra Grundejerforeningen Funder Syd. Udvalget/Ulla samler op og retter 

henvendelse til kommunen, Maja Vestergaard og svarer Funder Syd. 

Trafikudvalg:  

Opfølgning på møde med Maja Vestergaard, huller lappet på skolesti, trappe ved 

Grøndalsgårdsvej er blevet fritlagt, afspærring af Grøndalsgårdsvej er mangelfuld, der kører 

stadig biler på tværs op over cykelstien. 

Vi skal arbejde på at få Damgårdsvej forlænget mod vest ud til rundkørslen ved motorvejen, 

der er meget trafik fra Gjessø til motorvejen (med i helhedsplan efterår 2018/forår 2019). 

Kan vi få trafiktælling på Grøndalsgårdsvej? 

Vi har fået henvendelse fra borgergruppe i Funder Kirkeby angående cykelparkering og trappe 

ved Funder Børnehus. Tonny har fået svar kommunen, Maja Vestergaard, som henviser til den 

kommende helhedsplan for Funder. Tonny har svaret Funder Kirkeby. 

Information fra kommunen om ændring af bestemmelser for Funder Bygade, liberalt erhverv. 

Cykelstien nedad Funder Bakke er farlig grundet revner og huller samt lavt hængende grene. 

Vi har modtaget borgerhenvendelser herom. Ulla kontakter kommunen. 

Vi skal holde øje med støjdæmpning langs motorvej i Funder Kirkeby/Funder (jf. information 

på Vejdirektoratets webside). 

Lokal udvikling:  

Tonny har korresponderet med Kai Lange, Funder Kirkeby og kommunen angående belysning 

at Tollundmanden på tilsvarende vis som Ellingkvinden. Der er lavet en aftale med krav om 

kun et kontaktpunkt (lokalrådet). Thomas/Tonny får lavet en aftale, som Funder Kirkeby skal 

underskrive. 

Drewsensvej Vest er lagt i mølposen. 

Silkeborg Folkemøde: Thomas melder tilbage, at vi ikke har emner/forslag. 

5. Næste møder 2. halvår 2018 

Tirsdag den 14. august kl. 19:00-21:00 

Tirsdag den 18. september kl. 19:00-21:00 

Referent: Mette Toft 


