
 

Referat af lokalrådsmøde den 14. juni 2019 

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

 

1. Valg af ordstyrer 

Thomas valgt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt  

 

3. Orientering fra formanden 

Velkommen til vores nye medlem Anton Hansen og kort præsentation af alle. 

 

Godt møde med Nærdemokratiudvalget 23/4, gode drøftelser og kontakter. 

 

Thomas er blevet ringet op af Banedanmark, de fremsender materiale på krav til trinbræt. Thomas har 

modtaget passagerdata fra Arriva, der står 2.583 af/på per md/83 per dag. Får også materiale for Birk. 

Ærøvej dur ikke som stop grundet fredning og terræn, det er mere realistisk at aktivere Funder Station. 

Et trinbræt vil formodentlig kunne (re-)etableres for 2 mio. Vi kan ikke forvente noget de første par år. 

 

Thomas har talt med Linda Lyngsø og fået materiale om Blicheregnens Lokalråd (info til borgere). 

 

Funderpumpen er tilsyneladende et ukendt fænomen for Silkeborg Kommune. Afventer svar fra Hanne 

Ahrens. FLL ønsker gerne kunst, men med en relation til lokalområdet. 

 

Henvendelser fra borgere i ø-kvarteret angående lukkede baneovergange. Banedanmark har lukket 

overgangene af sikkerhedsmæssige grunde og de bliver ikke åbnet igen. Der kommer hegn op. 

 

Ikke umiddelbart interesse for deltagelse i workshop ”Frivillighed i det grønne”. 

 

Thomas har indsendt ansøgning til forskønnelse af rundkørsel ved Rema 1000. Projektet bliver dog 

først aktuelt, når Funder Alle føres igennem. 

 

Funder Nørskov projekt bliver ikke umiddelbart realiseret grundet evt. ekspropriation. 

 

Den 20/6 kl. 16:00 har vi fået møde med Hans Okholm angående planer for Funder (mødet bliver i 

formodentlig i Elmehuset). Der skal laves og fremsendes dagsorden til Hans Okholm (Thomas). 

 

Thomas og Tonny var til møde 13/6 arrangeret af Byens Ejendom. Kuben fremlagde projekt for 

Sejlgård. Der bliver tale om 1.000 bo-enheder. Evt. plejecenter langs med hovedvejen. Efterfølgende 

separat samtale med Kuben, hvor et samarbejde om hvordan Kuben kan være behjælpelig med at få 

Funder hal 2 projekt op at stå. På den nye plan for Sejlgård området føres Damgårdsvej igennem mod 

vest til rundkørslen ved motorvejen. Kuben har ideer til muligt projekt ved afkørsel 33 fra Aarhus. 

 

Områdestudie Funder er på dagsordenen til økonomi-og erhvervsudvalgsmøde 18/6 i forlængelse af 

møde i Funder. Ulla sender link til mødets dagsorden og bilag for områdestudiet. Områdestudiet 

danner grundlag for at kommunen går i gang med helhedsplan for Funder efter sommeren. 

Det forventes, at der skal afholdes borgermøde i efteråret. 

 

 



 

 

4. Økonomi 

Alt ok, intet at berette. 

 

5. Nyt fra udvalgene 

 

Trafikudvalg:  

Rundkørsel ved Rema 1000 vi mangler sti/cykelsti, sikker gang- og skolevej.  

Indsigelse fra Grundejerforening Funder Syd angående højden af event-pylon, frygter at lys skinner ind 

i lejligheder. De stiller forslag om beplantning med bøgetræer langs landevejen/volden. 

 

Lokal udvikling: 

Lokalplan for erhvervsområde ved motorvejen er godkendt. 

Lokalplan for Tegl 5 er godkendt af plan-og miljø, skal i byrådet.  

Lokalplan for Funder Bygade er udsat med udvidede krav til byggeriet. 

Forhøring på lokalplan for Funder Nørskov – høringsperiode: 7/6-5/7 2019. 

Bach Bygs reviderede projekt på Fårdalssvinget blev ikke godkendt grundet naboindsigelser. 

 

Eksternt samarbejde:  

Bøllingsøudvalg flyttede møde til 9/4 så FLL kunne deltage. Museumsinspektør Julie Lolk, 

Klosterlund Museum er blevet en del af gruppen. Hans Jensen, Naturstyrelsen fortsætter i gruppen også 

efter sammenlægning af distrikter. Lokalrådet i Engesvang m.fl. har opsat en mindesten og infotavle 

ved Bøllingsø til minde om tørvegravertiden.  

 

6. Eventuelt 

 

7. Næste møder  

Lokalrådet mødes med Hans Okholm torsdag den 20. juni kl. 16:00 i Elmehuset 

Planudvalg mødes til udarbejdelse af høringssvar tirsdag den 25. juni kl. 19:00 i mødelokalet. 

Lokalrådsmøde 13. august kl. 19:00-21:00 

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

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

Lokalrådsmøde 22. oktober kl. 19:00-21:00 

 

Referent: Mette Toft 


