
 

Referat af lokalrådsmøde den 12. marts 2019 

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

1. Valg af ordstyrer 

Søren valgt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt  

 

3. Orientering fra formanden 

Mange henvendelser om alt muligt, stort og småt. Opfordrer til at vi tjekker mail og svarer hurtigt.  

Thomas har kaffemøde med politikere Linda Lyngsø og Lars Fårup 14/3 kl. 13. 

Thomas, Tonny og måske Mette deltager i møde med byplanlægger Christian Dalmer 14/3 kl. 15 om 

områdestudie for Funder. 

Thomas har haft telefonmøde med Børge Mortensen, FGF og haft flere samtaler med Jacob fra Kuben. 

Lokalrådet, Funder GF, skolen, børnehaverne, spejderne og menighedsrådet indkaldes til dialogmøder 

med byplanlæggere om området. Dette studie danner baggrund for en helhedsplan for Funder.  

Hesel planlægger 21 boliger på det grønne areal på Funder Bygade. 

Thomas har talt med politiker Martin Jacobsen angående Kubens projekt. 

Thomas foreslår, at alle nye projekter/lokalplaner koordineres og præsenteres samlet på et borgermøde 

(Sejlgård, Funder Nørskov, Funder Bygade). 

 

4. Økonomi 

På lokalrådenes formandsmøde har det været drøftet at komme ind under kommunens bankordning, 

grundet bankernes gebyrer (op til kr. 1.500 for et lokalråd). Vi er positive for dette. 

 

5. Nyt fra udvalgene 

Trafikudvalg:  

Til sommer flytter X952-bussen busstoppested fra midt på Funder Bakke til Funder Tværvej. 

Thomas har skrevet til Banedanmark angående ønske om trinbræt Funder-Lysbro. 

Ulla har skrevet høringssvar angående kommunens forslag for Funder Skolevej. 

Tonny har fået negativ tilbagemelding på lokalrådets ønske om dobbeltrettet cykelsti i østlig ende af 

Funder Kirkeby, parkeringsforbud på Funder Kirkevej (2-1 vej) samt spejl på Funder Kirkevej. 

Lokal udvikling: 

Tonny har været til beboermøde med Christian Dalmer angående ny udstykning nord for Funder 

Bygade. Projektet er endnu ikke offentligt. 

Tonny har været i kontakt med Maria Dalgaard angående grønt aktivitetsområde i Funder Syd. 

Lokalrådet støtter deres projekt.  

Vejen i nyt erhvervsområde mellem af/tilkørsler 33 kommer til at hedde Funder Dalgaardsvej. 

Vi skal holde øje med opdateret lokalplan for sidste udvikling af Teglværksgrunden. 

Husk at præsentere vores høringssvar til Planstrategi 2040, når vi møder politikere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Strategi: 

Kom i gang med skoleudvidelse og børnehaveudvidelse! 

Bevar Klokkeblomst i Funder Kirkeby. 

Hold skole og børnehave på skolens område.  

Flyt fodboldbaner til område nord for Funder Kirkevej. 

Væk med skole- og børnehavebarakker. 

Byg hal 2 vinkelret på nuværende hal, udnyt terræn til delvist to etager. Kombineres med klub 

faciliteter til unge? Inspiration ”Hjertet” i Ikast. Offentligt/privat partnerskab? 

Note:  FGF Gymnastik har alene i år en fremgang fra 240 til 300 medlemmer under 11 år. 

 

Eksternt samarbejde:  

Mette melder afbud til Bøllingsøudvalgets møde 4/4 på vegne af Funder-Lysbro Lokalråd. 

 

6. Eventuelt 

Møde med Nærdemokratiudvalg 23/4: 

Thomas melder positivt tilbage, at vi ønsker møde. Dagsorden? 

Thomas bestiller lokale på skolen 

Søren bestiller beværtning (stjerneskud eller sandwich) 

Forberedelsesmøde den 15/4. 

Det er muligt, at vi kort skal mødes med Martin Jacobsen efter temamødet 19/3 (ang. Kuben). 

 

7. Næste møder  

Møde med byplanlægger Christian Dalmer, torsdag 14. marts kl. 15:00-16:30 (afbud Ulla) 

Nærdemokratiudvalg, temamøde tirsdag 19. marts fra kl. 17:00-19:00 (Alle fem tilmeldt) 

Bøllingsøudvalg torsdag 4. april kl. 17:00-18:30 (Afbud) 

Lokalrådsmøde mandag 15. april kl. 19:00-21:00 

Nærdemokratiudvalg, besøg Funder-Lysbro tirsdag 23. april kl. 17:00-18:30 (afbud Mette) 

Lokalrådsmøde mandag 6. maj kl. 19:00-21:00 

Lokalrådsmøde fredag 14. maj kl. 19:00 kort møde med spisning 

Nærdemokratiudvalg, temamøde tirsdag 24. september fra kl. 17:00-19:00 

Nærdemokratikonference lørdag 9. november formentlig fra kl. 9:00-15:00 

 

Referent: Mette Toft 


