
Referat fra bestyrelsesmøde i Resenbro Lokalråd den 10.5.2010  
 
 
Bestyrelsen var fuldtallig. 
 
1. punkt.  Referat godkendt og underskrevet. 
2. punkt.  Aktuelt bestyrelsesarbejde 
                Borgermøde den 11.5.10 angående Rema 1000 blev drøftet. 
                Enighed om at administrationen i Silkeborg Kommunes begrundelse 
                for to indkørsler på Sensommervej, fremfor een tilkørsel fra Skærbækvejen, 
                var ”tynd”. Vi mener, at kravene til eksterne rådgiveres     
                begrundelser er større end  til de interne rådgiveres. 
                Frank Borch-Olesen er indstillet på at bruge en ekstern trafikrevisor til at 
                bedømme farligheden på Skærbækvejen  i forbindelsen med en vejadgang 
                direkte til Rema 1000. 
                Lokalrådet har afholdt møde med Frank Borch-Olesen og en teknikker, samt  
                beboere fra Sensommervej. Henrik Hansen fik stor ros for sin saglighed og 
                fremførsel af argumenter til fordel for en adgangsvej direkte fra Skærbækvejen 
                subsidiært én adgang fra Sensommervej ved forbindelsesvejen. 
                Lokalrådet går ind for disse løsninger, men i sidste ende drejer det sig om, at  
                der bliver etableret en dagligvarebutik uanset adgangsveje. 
 
                Lokalrådet har modtaget en beskrivelse af, hvilke krav Silkeborg Kommune  
                stiller i forbindelse med projekt Golfgrundene. Enighed om , at det er godt 
                beskrevet. Vi afventer, hvad der sker fremover i sagen.  
 
               Glæde over at Vimagrunden, samt en naboudstykning bliver en realitet.  
               Silkeborg Kommune er indstillet på, at der bliver udarbejdet en lokalplan 
               for området i løbet af et år. 
               Vi mener, denne beslutning har haft betydning for bevarelse af Resenbro Skole. 
                
                Silkeborg Kommunes skoledistrikt- områder ændres i den kommende periode. 
                Primært p.g.a. nedlæggelse af Linå Skole. Vi formoder, at der fremover bliver 
                tale om flydende grænser. 
                Thomas Skovbjerg er blevet medlem af Byportalen. Han afløser Linda på                 
                Posten. 
3. punkt.  Nyt fra formanden 
                Efterhånden som svar fra huskelisten modtages af formanden, sendes disse 
                videre til resten af lokalrådsmedlemmerne. 
                Formanden sender en tak for tilsendte materiale i forbindelse med  
                Golfprojektet. 
4. punkt.  Nyt fra udvalgene 
                Punktet byplanlægning drøftet under pkt. 2. 
                Natur/kultur 
                Der bliver afholdt byfest i sept. mdr., hvor der er afsat een dag. 



                Event den 28.5.10 bliver afholdt selvom Resenbro Skole bevares. 
                Vibeke V. undersøger, hvad der sker i forbindelse med planerne om oprettelse  
                af en internet-cafe`. Skolen vil stille materialer til rådighed. 
                Emnet vil blive yderligere aktuelt i forbindelse med at Silkeborg Kommune 
                vil digitalisere sine meddelelser til borgerne via internet. 
                Trafik. 
                 Opfølgning af møde den, 15.3.10 vedr. trafik på Dybdalen. 
                 Afmærkning af midterlinien vil blive taget op på næste Færdselsmøde. 
                 Rabatten langs med østsiden vil blive forbedret. 
                 Såfremt fartviseren er ude af drift vil kommunen gerne have en rapport om 
                 dette.   
                 Der er en mulighed for at få forlængelse af vejbelysningen, såfremt Lokal- 
                 rådet, andelsboligforeningen og andre interessenter selv betaler; hvis vi  
                 ikke kan afvente, at Silkeborg Kommune får midler til projektet.  
                    
5. punkt.  Diskussion af udvalgte emner. 
                Evaluering af Borgermødet vedr. Resenbro Skole. 
                Godt at skolen fremover kan koncentrere sig om skolearbejde fremfor 
                hele tiden  at have en evt. nedlægning af skolen i baghovedet. 
 
6. punkt.  Eventuelt 
                Intet under dette punkt. 
  
                 
Næste møde 1. juni 2010. 
BAM/12.5.10. 
 
 
 
Godkendt: 


