
Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2010. 
 
1. punkt. Godkendelse af referat. 
Godkendt og underskrevet. 
 
2. punkt. Aktuelt bestyrelsesarbejde. 
Gennemgang og tilføjelser vedr. huskeliste til Silkeborg Kommune. 
Mindre ændringer af ordvalg vedr. bevarelse af Resenbro Skole. 
Tilføjelsen drejede sig om den manglende dialog mellem Silkeborg Kommune og 
Lokalrådet. Vi vil gerne dialog, men det kniber fra kommunens side. 
 
Godkendelse af tillæg til forretningsorden.  
Godkendes på næste møde. 
 
3. punkt. Nyt fra formanden. 
Formanden kom med en redegørelse fra  valget til Nærdemokratiudvalget. 
Fokusområdet for udvalget vil i fremtiden mest dreje sig om at holde politikkerne på 
sporet med nærdemokrati, og ikke kun i forbindelse med afholdelse af festtaler. 
 
4. punkt. Nyt fra udvalgene: 
Byplanlægning. 
Udvalget har et møde med Silkeborg Kommune den 18.3.10. 
Deltagere: Lars Christensen, Henrik Busch og Bente Lysgaard. 
Emnet er hvilke muligheder har Resenbro for byudvikling. Vi har nogle forslag til 
kommunen om, hvilke muligheder lokalrådet ser p.t., kan effektueres. 
 
Natur/kultur 
Intet nyt på området. 
 
Trafik. 
Udvalget har et møde med Silkeborg Kommune, den 15.3.10, vedr. trafiksituationen på 
Dybdalen. 
Svar fra Silkeborg Kommune om emnet behandles på mødet. Nærmere tilgår efter mødet. 
Deltagere: Bente Lysgaard fra lokalrådet, og Erik Gam formand for ABF Skovhøjene 
  
5. punkt. Diskussion af udvalgte emner: 
Emnet for aftenens diskussion var uden tvivl evt. nedlæggelse fa Resenbro Skole. 
Lokalrådet holder møde med skolebestyrelsen i nærmeste fremtid. 
Der var livlig debat og der kom mange forslag frem til bevarelse af skolen. 
Stort set kan man anvende  de samme argumenter, som blev brugt sidste gang, der var 
tale om skolenedlæggelser.   
Lokalrådet kontakter Carl-Erik Larsen (S) for at få uddybet spareforslagene, samt 
kendskab til hvad det betyder økonomisk at nedlægge skoler; og hvor store  
besparelserne er i virkeligheden. 
Der var ligeledes tale om at kontakte Midtjyllands Avis med henblik på, at få en artikel om 
hvor vigtigt det er for byen med en skole. 



Enighed om at lokalrådet skal være skarpe og præcise i mælet, samt have argumenterne 
underbygget med taleksempler.  
 
6.3.10/bam 


