
 

Referat af lokalrådsmøde den 6. november 2018 

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

1. Valg af ordstyrer 

Ulla valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt  

3. Orientering fra formanden 

Møde med byansvarlige 1/11 blev aflyst og udskudt til 29/11, hvor vi ikke kan deltage. 

Vi er i gruppe med Balle, Buskelund, Frederiksdal-Kragelund og Hvinningdal lokalråd. 

Problemer med hærværk omkring børnehus mm. Ikke vores sag, men Thomas holder sig orienteret. 

Møde aftalt med Martin Jakobsen, formand for Nærdemokratiudvalget den 22/1-2019. 

4. Nyt fra udvalgene 

Trafikudvalg:  

Busrute 77 nedlægges. Ruten for rute 5 omlægges ikke for indeværende (afventer tilsyneladende 

helhedplanen for Funder). Vi holder fast i sagen. 

Funderbakke og skolestien har fået ny asfalt, der er opsat bomme for enden af cykelstier. 

Borgeropfordring: at dobbeltrettet cykelsti forlænges helt frem til Funder Kirkebyvænget (så man 

undgår at skulle krydse vejen to gange på få meter. Desuden forslag om P-forbud på Funder Kirkevej, 

det fungerer ikke på en 2-1 vej. Ulla laver et skriv til Maja, kommunen. 

Eksternt samarbejde:  

Orientering om Bøllingsø Lokalrådsgruppe, nye distrikter i Naturstyrelsen som bl.a. betyder, at 

Bøllingsø kommer under Silkeborg Skovdistrikt. Klosterlund Museum ønsker at deltage i gruppen. Vi 

ser gerne deltagelse af politikere. 

Orientering om vores deltagelse i cykelarrangement ved Silkeborg Folkemøde, meget inspirerende 

oplæg og pænt fremmøde på ca. 35 udefra.  

Lære: Vi skal være opmærksomme på kommuneplaner, det er der man kan ændre noget.  

Lokal udvikling:  

Thomas og Tonny har indsendt høringssvar vedr. den sidste trekant af teglværksgrunden. 

Søren har indsendt høringssvar vedr. Fårdalssvinget. 

Thomas har gjort kommunens medarbejdere klart, at vi skal informere/høres. 

Ulla og Mette har afholdt offentligt brainstorm møde den 9/10, hvor der mødte fem interesserede op. 

Vi arbejder videre og kan f.eks. tage dette op på et borgermøde i 2019. 

Nyt om godkendte lokalplaner er lagt på FB. 

Hvad sker der med helhedsplanen for Funder? Thomas/Mette laver opfølgende skriv til 

byplanansvarlige og rykker for information. 

5. Økonomi 

Vi har ca. kr. 8.000 på kontoen. Søren anmoder om, at vi altid sender kontonummer med, når vi har 

udlæg/faktura til betaling. Søren har indsendt regnskab for 2017. 

6. Eventuelt 

Facebook visning af arrangementer ser ikke godt ud. Thomas ser på det. 

Ingen deltagelse i julefrokost 7/12, da det falder sammen med div. firmajulefrokoster. 

7. Næste møder  

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 18:00-20:00, deltagelse i fællesspisning + forberedelse til 22/1 

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00-21:00 (deltagelse af Martin Jakobsen) 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19:00-21:00 

 

Referent: Mette Toft 


