
 

Referat af lokalrådsmøde den 13. august 2019 

Tilstede: Thomas Larsen, Tonny Meyer, Ulla Milling, Anton Hansen og Mette Toft.  
 
Noter fra møde med bygherrer for Funder Nørreskov.  
Gæster: Mogens Poulsen (far) og Rasmus Poulsen (søn), der har købt Funder Bygade 16 og Mogens ?, 
Funder Bygade 10. Plan i kø per 15/8-2019, på møder i udvalg i september, museums undersøgelser, 
lokalplan i offentlig høring, entreprenører fra maj 2020… Bekymring: Tung byggetrafik igennem kryds 
ved Funder Skolevej/Funder Kirkevej, i stedet for Funder Tværvej eller Funder Parkvej. 
 
Grundet mødet med bygherrer, nåede vi kun at drøfte et par enkelte punkter.  

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af sidste referat 

3. Orientering fra formanden 
4. Økonomi 
5. Nyt fra udvalgene 

Trafikudvalg:  
Tonny har korresponderet med kommunen angående problemer med parkering på 2-1 vej Funder 
Kirkevej. Vi går ikke videre. 
Tonny har deltaget i møde angående opstilling af informationstavle ved hovedindfaldsvej fra vest. 
Infotavle bliver opstillet ved Grøndalgårdvejs tidligere udkørsel til landevejen (september/oktober). 
 
Lokal udvikling: 
Tonny har talt med Christian Dalmer/Hans Okholm angående lokalrådets ønsker til tæt lav/offentligt 
udlæg i området mellem den kommende Funder Parkvej og Funder Nørhedevej. 
Lokalrådet (Thomas og Tonny) bliver inviteret til møde på kommunen angående helhedsplanen. Mødet 
bliver formodentlig primo september. Lokale interessenter inviteres separat. 
 
Ulla efterlyser, at vi som lokalråd udarbejder en vision for vores lokalområde, som skal indskrives i 
alle høringssvar (skal formuleres på næste møde). De første par noter: Lokalrådet støtter udvikling med 
respekt for og bevarelse af vores natur. Fredskoven i Funder Ådal kan og skal ikke røres. Der skal 
udvikle med diversitet. 
 
Eksternt samarbejde:  
Anton træder ind i dette udvalg i stedet for Ulla. 
 

6. Eventuelt 

Punkt til et kommende møde: Rekruttering/valg af medlemmer til lokalrådet samt sikre repræsentation 
fra Funder Kirkeby og Lysbro. 
 

7. Næste møder  

Lokalrådsmøde mandag 16. september kl. 19:00-21:00 
Nærdemokratiudvalg, temamøde tirsdag 24. september fra kl. 17:00-19:00 
Lokalrådsmøde tirsdag 22. oktober kl. 19:00-21:00 
Nærdemokratikonference lørdag 9. november formentlig fra kl. 9:00-15:00 
Referent: Mette Toft 


