
 

Referat af lokalrådsmøde den 14. august 2018 

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

1. Valg af ordstyrer 

Mette valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt  

3. Orientering fra formanden 

Thomas har været til formøde angående cyklisme/cykelstier tema til Folkemøde Silkeborg den 

28/9-2018 – kl. 15:30-17:00. Der bliver to oplæg ved Klaus Bondam og Rasmus Bartholdy, 

tidligere forslag fundet frem, f.eks. med cykelstier over Langsøen. Vores opgave bliver at 

skaffe en række el-cykler til at udstille udenfor som trækplaster. Thomas spørger Peter 

(Funder Cykelværksted), evt. Winther Cykler om lån af cykler. Der følger evt. omkostninger 

til gaver. Næste formøde mandag den 10/9 kl. 17:30. Mette deltager i mødet.  

Der har været en del bevægelse på vores FB side over sommeren. Vi skal linke til kommunens 

side om, hvad der sker lokalt både på web og FB (Mette og Thomas). 

Skilte til Ellingkvinden er færdige i næste uge. Ulla skaffer 4 stolper, ca 120-150cm, 12-15cm 

Olie fra Susanne Ahrenkiel – kan Thomas hente det på mandag og hvor, Mette undersøger. 

4. Nyt fra udvalgene 

Eksternt samarbejde:  

Intet nyt fra hverken menighedsråd eller FGF. Det er hørt, at Funder GF åbner Fitnessrum i 

kælderen af klubhuset per 1/1 2019. 

Bøllingsøudvalget holder møde 24/9, Mette deltager.  

Trafikudvalg:  

Ulla har korresponderet med Maja i forlængelse af vores sidste møde. Kommunen vil ikke 

etablere fodgængerfelter på Damgårdsvej, da det giver falsk tryghed. Der kommer 

trafiktælling på Grøndalsgårdvej. Vi skal se, om der er kommet resultater for forårets 

trafiktællinger (kommunens hjemmeside). Ulla følger op ved Gitte Merstrand ang. huller på 

cykelstier, beskæring af beplantning. Der er sat bomme op på skolestien, men de gamle stolper 

er ikke taget op/alternativt monteret med bomme(!). 

Vi bliver sammen med institutioner, skole og foreninger hørt i forbindelse med helhedsplanen 

for Funder. 

Lokal udvikling:  

Ulla og Mette starter et stiprojekt Funder op. 

Vi skal holde øje med, hvad der sker i forhold til Funder Børnehus og Funder Skole. 

Privat børnehave åbner på Lysbrohøjen, hvad betyder det for udbygningen af børnehaven her? 

5. Økonomi 

Søren skal indsende regnskab for 2017 til kommunen (Jette Pedersen).  

Vi har ca. 8.500,- på kontoen, efter betaling af belysning på Ellingkvinden ca. kr. 4.000. 

6. Næste møder 2. halvår 2018 

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

Tirsdag den 6. november kl. 19:00-21:00 

 

Referent: Mette Toft 


