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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen
26. november 2012 kl.18.00
Tilstede: Niels, Børge, Anne Grethe, Karin, Jørn, og Olav.

1. Godkendelse af referat.
Referat fra 12. september godkendt.
2. Orientering af den nye Sikkerhedsplan. v. Jørn
Sikkerhedsplanen har nu været til høring. Lokalrådet har indsendt et ønske om at
trafikdæmpende foranstaltninger samt renovering af vejen i Funder Kirkeby medtages i
planen. Skolens trafikønsker er med i planen.
3. Vejnavn i Lysbro. v. Niels
Vejen ind i området ved det gamle teglværk i Lysbro har fået navnet Bøgildhøjen. (Lokalplan
12-007)
4. Henvendelse om lokalplan12-007 i Lysbro. v. Niels.
Vi har fået en henvendelse om lokalrådet vil bakke op om bevaring af ovnhallen med
ringovnen i det gamle teglværk. Niels har talt med museet og de har ingen interesse i at bevare
bygningerne. Lokalrådet har principielt ikke noget imod at bygningerne bevares, men der skal
skaffes midler til køb og vedligehold af bygningerne. Lokalrådet skønner dette ikke er muligt.
5. Jørns henvendelse til Frank Borch Olsen og Vej og Trafik. v. Jørn.
Henvendelsen er registreret som modtaget, men vi har endnu ikke modtaget et svar.
Børge gør opmærksom på at et busstoppested i Funder Kirkeby ikke er oplyst. Vi ser på sagen.
6. Mødet med Venstre. v. Anne Grethe.
Byrådspolitikkerne Steen Vindum, Gitte Willumsen og Leif Bæk havde inviteret borgerne i
Funder og Funder Kirke by til et fyraftensmøde, hvor de ville høre hvilke ønsker/tanker der rør
sig i Lokalområdet.
Lokalrådet havde ikke noget med arrangementet at gøre men var alligevel repræsenteret.
Anne Grethe fortalte at blandt andet institutioner, fjernvarme, cykelstier og veje blev
diskuteret på mødet.
7. Revision af Kommuneplanen i 2013. v Niels.
I forbindelse med høring af Kommuneplanen kan Lokalrådene afholde borgermøder. Plan- og
Miljøafdelingen deltager gerne i disse møder. Evt. kan andre emner tages op. Det er aftalt at vi
på næste lokalrådsmøde aftaler nærmere om et sådant møde.
8. Strukturplanen. v. Niels og Jørn..
Niels har talt med Børne- og Familiechef Ken Engedal. Kommunen har valgt at bruge ekstern
arkitekt til at tegne et projekt omkring institutioner ved Skolen. Man håber at der ville være
nogle foreløbige skitser i dec. måned. Herefter skal der nedsættes et arbejdsudvalg, der evt.
skal bestå af Skolen, Lokalrådet, Funder GF, Spejderne og Fritidsforvaltningen. Man er
indstillet på at arbejdet skal munde ud i et godt projekt.

9. Udviklingsplanen. v. Niels
Evaluering af mødet – det var et godt møde, desværre var der kun 24 der var mødt op, men
alle var meget engageret.
Det videre arbejde – efter mødet blev der udtaget 4 emner, som der skal arbejdes videre med.
Emnerne er Multihus – Funder Spejderland – Information til borger og andre – og By
forskønnelse.
Der blev valgt tovholdere til de 4 emner/grupper. Hver gruppe består indtil nu af hver 2
personer, og det er nu op til gruppen at finde flere deltagere.
LAG Silkeborg afholder følgende kurser: 10december – ”Fra ide til projekt” og den 10. januar
”fra projekt til handling”. Det er glædeligt at flere af tovholderne har tilmeldt sig disse kurser.

10. Evt.
Ideen med et trinbræt ved Funder Station har været i dagspressen.
Vi har fået en henvendelse fra Vej- og Trafik angående en vendeplads til bussen på
Skærskovvej. Der har været en del protester imod dette forslag, så derfor denne henvendelse.
Lokalrådet har set på forslaget og kan ikke gå ind for dette. Jørn svarer Vej og trafik.
Herefter julefrokost.
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