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 Velkommen ved formanden Knud Nissen

 Oplæg fra energirådgiver fra kommunen om fordelene ved at skifte 

fra gas- eller olieopvarmning til f.eks. varmepumpe og om støttemuligheder

 Pause med øl, vand, evt. har man selv kaffe og kop med.

 Fortælling om det Lokalrådet har beskæftiget sig med og beskæftiger sig med lige nu.

Trafiksikkerhed – trafiktællinger og fartmålinger

Udvikling af midtbyen og grønne kiler, med mere

 Et aktivt Resenbro.

Hør indlæg fra aktive i Resenbro:  Rødegårds Venner, RUIF, Støtteforeningen, Tennisklubben

 Et smukkere Resenbro.

Den grønne trekant mellem Skærbækvej og Skærbækvænget 

 Outdoor-projekt

 Opsamling og afslutning ved formanden.



Overskrifter for de seneste år

 Ny undergruppe Outdoor

 Mere kontakt med Mollerup

 Fartskiltning og asfalt, legeplads mm. i Linå

 Der er afsat 24,5 mio. til forlængelse af Hårupvej og 18 mio. til Dybdalen i kommunens budget 

for Ring 3 i 2026-27

 Høringssvar om busser, regionale og bybussen

 Velkomstfoldere om Linå og Resenbro – nu på hjemmesiden

 Resenbro-filmen https://www.youtube.com/watch?v=a_T9nSwhlTE

 Trafiksikkerheden ved Dybdalen 

 Planer for udvikling af Resenbro bymidte 

 Kalle Baarstrøm skrev om ”Resenbros centrum i fremtiden”

 Trafik – tællinger og fokusområder

 Den grønne kile



Arbejdet med trafikdæmpning – på bordene -
bilag med 10 nyeste spørgsmål til kommunen



Hvornår køres der rigtigt for stærkt 
og kommunen griber ind? 
Fokus på uheld og farve:

Trafikplan 2017 de 46 prioriterede områder: 
https://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/67#/21243

Muligheden for Giv et Praj





Aktive i Resenbro
Oplæg fra borgere i 
foreninger



RUIF´s Støtteforening



Formål

Støtteforeningens formål er gennem arrangementer at:

- bidrage til at skabe fællesskab og sammenhold i byen

- skabe og vedligeholde traditioner og arrangementer 

- yde økonomiskstøtte til idrætsforeningen i byen



Årshjul for støtteforeningen
Fastelavn i hallen 

Affaldsindsamling i byen

Sankthans (nyhed) 

Byfest/markedsdag

Åben hal 

Barselscafe

Lotteri

Julemarked/Julemarch







Outdoor-projekter



Afrunding  -
og tak for i aften


