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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen
26. januar 2012 kl.19.00
Tilstede: Niels, Børge, Anne Grethe, Jørn, Karin og Olav.

1. Godkendelse af referat.
Referater godkendt, mangler underskrift.
2. Orientering om henvendelse fra borgergruppe i Funder Kirkeby.
Niels orienterede om den henvendelse vi havde fået fra en gruppe borgere der havde udformet
et projekt til forskønnelse af Funder Kirkevej. Projektet var baseret på egen indsats, hjælp fra
Lokalrådet og tilsagn fra Silkeborg Kommune.
3. Orientering om møde med Frank Borch og Silkeborg Kommune.
Jørn - den 9. januar havde Lokalrådet og et medlem fra borgergruppen Funder Kirkeby et
møde med Frank Borch og Silkeborg kommune. Borgergruppen fremlagde projekt Funder
Kirkevej. Frank Borch ville diskutere ideerne med Teknisk udvalg og vi ville høre nærmere.
Men han gjorde opmærksom på at der i kommunen var adskillige tilsvarende ønsker om
forbedringer af lokale veje. Desværre har vi ikke hørt fra Frank Borch endnu.
4. Orientering og beslutning af det videre forløb angående broløbet m.m.
Jørn – Børge og Jørn er deltager i styregruppen for broløbet. Der har allerede blevet afholdt 2
møder. Jørn repræsenterer lokalrådet og Børge FGF. Vi skal primært tage os af Logistikken,
parkeringsarealer tilladelser og senere med i andre opgaver. Desværre giver parkeringen en del
hovedbrud, men vi håber at det løses på en eller anden måde. Broløbet afholdes 30. juni 2012.
5. Konstituering af lokalrådets poster.
Lokalrådet medlemmer fortsætter i samme poster som sidste år. Olav træder ind i
trafikudvalget. Niels kontakter Hans for at høre om han stadig ønsker at fortsætte i Lokalrådet.
6. Orientering om udbygningsplaner for institutionen ved Funder Skole.
Niels har haft kontakt til Frands Stadil. Han har modtaget en del indsigelser til lokalplanen for
centeret som han arbejder med i øjeblikket. Det er især stier og cykelstier der volder kvaler.
Så snart han har lokalplanen færdig skal vi have indkaldt til et stormøde hvor han og vejfolk
kan fremlægge de endelige planer.
7. Vi skal aflevere Huskeseddel i juni 2012. Hvordan forbereder vi det?
Punkterne i den gamle huskeseddel gentages da ingen af de tidligere punkter er blevet udført.
Efter stormødet samler vi op på hvad der kunne være af nye opgaver der skal på den nye
huskeseddel.
8. Godkendelse af årsberetning.
Den af Niels fremsendte kladde til årsberetning blev godkendt. Jørn sætter på hjemmesiden.
9. Godkendelse af regnskab.
Børge fremviste regnskabet for 2011. Regnskabet blev godkendt.

10. Eventuelt.
Jørn orienterede om at Nærdemokratiudvalget havde bevilget videokameraer til de lokalråd
der ønsker et sådant. Lokalrådene indkaldes til møde herom den 8. marts.
Fjernvarme, - på kommunens hjemmeside ligger Teknik- og Miljøchefens indstilling vedr.
tilslutningspligt til Plan- Miljø- og Klimaudvalget. Udvalget har imidlertid valgt at lade
byrådet træffe den endelige beslutning. Kladden kan ses på kommunens hjemmeside eller
lokalrådets hjemmeside under fjernvarme.
På næste møde skal vi diskutere hvordan vi vil anvende konsulentbistand vi har fået tilbudt fra
LAG.
Næste møde er ikke fastlagt.

referent: Jørn Hansen

