
 

Referat af lokalrådsmøde den 16. september 2019 

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

 

1. Valg af ordstyrer 

Ulla valgt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt og underskrevet. 

 

3. Orientering fra formanden 

Thomas har korresponderet med Vej og Trafik angående manglende stier mellem rundkørslerne på 

Funder Alle. Det drøftes i udvalget, hvad der skal ske og hvornår, der kan gøres noget. 

Formandsmøde 26/9-2019 for lokalrådsformænd for tre områder, der skal have lavet helhedsplan. 

Thomas deltager i mødet med Christian Dalmer. Helhedsplaner skal være klar før kommuneplan. 

 

4. Vision for lokalområdet ved høringssvar 

Lokalrådet støtter udvikling med respekt for og bevarelse af vores natur. Det skal tilsikres, at der 

udlægges sammenhængende grønne områder/grønne bånd i nye udstykninger.  

Kan vi få et større grønt område ind omkring det nuværende gadekær? (Høringssvar!) 

Kan vi arbejde for at bevare det store bøgetræ på Fårdalssvinget? 

Kan vi få mere grønt ind i de nye udstykninger i Lysbro? 

Send tekstforslag til Anton, som laver en sammenskrivning til næste møde. 

 

5. Rekruttering 

Vi har potentielle kandidater fra Funder Syd og fra Funder Bygade, men vi savner repræsentation fra 

Lysbro og Funder Kirkeby. Vi skal have kompetente medlemmer, som vil arbejde for hele området. 

Vi har mulighed for at supplere lokalrådet med yderligere en m/k samt op til syv suppleanter. 

Kan vi komme ind i Lysbrovænget/Bøgildhøjens FB gruppe? 

Anton og Mette tjekker deres kontakter i Lysbro. Thomas skriver til administrator for disse grupper 

samt laver opslag på vores egen FB side. 

 

6. Nyt fra udvalgene 

 

Trafikudvalg:  

Tonny hilser fra udvikler af Funder Nørreskov som takker for et godt møde. Udvikler har fået at vide 

fra kommunen, at tilkørsel til byggeplads skal ske fra Funder Nørhedevej.  

 

Lokal udvikling: 

Der udvikles på området ved Hyttefadet på Herningvej. Lokalplan under udarbejdelse 14-016. 

Lokalplan 14-015: Bevaring/plantning af træer langs cykelsti mellem Funder Bygade og Damgårdsvej. 

Bevarelse af grønt område syd for gadekæret. Kan der laves et større rekreativt område omkring 

gadekæret. Rekreativ sti omkring gadekæret. 

Vestlig støjafskærmning forlænges helt op til Funder Bygade (og ikke kun 30m op). Gerne som grøn 

støjafskærmning mod erhvervsområde mod vest (fremtidssikring for fremtidigt erhverv). 

Mette skriver udkast og sender til udvalget. Høringssvar indsendes inden fristen 3/10. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eksternt samarbejde:  

Anton er kontaktperson mellem områdets eksterne parter, skole, idrætsforening, menighedsråd, 

børnehave, grundejerforeninger, borgerforening etc.  

Tag f.eks. udgangspunkt i deltagerlisten fra mødet om helhedsplan for Funder. 

Bøllingsømøde 25/9 hvor Mette deltager. 

 

7. Eventuelt 

Webtilgængelighed - orientering fra Mette om EU-lovgivning, som vi som lokalråd skal overholde. 

Oliering af Ellingkvinden bliver til foråret. 

Dato for julefrokost/nytårskur findes på næste møde.  

 

8. Næste møder  

Nærdemokratiudvalg, temamøde tirsdag 24. september fra kl. 17:00-19:00 - Ulla og Mette deltager 

Lokalrådsmøde 22. oktober kl. 19:00-21:00. Kuben kommer og fortæller om deres projekt. 

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

 

 

Referent: Mette Toft 


