
Referat fra 
Bestyrelsesmøde i Resenbro Lokalråd den 7. sept. 2010 kl. 19.00. 
 
Afbud : Thomas Skovbjerg. 
 
Tilstede: Den øvrige bestyrelse. 
 
1. punkt. Referat godkendt og underskrevet. 
2. punkt. Aktuelt bestyrelsesarbejde: Intet at bemærke 
3. punkt. Nyt fra formanden 
                 Lokalplanen vedr. Rema 1000 er nu godkendt, og der kan kun finde retlige 
                 protester sted. Man kan med andre ord ikke gøre indsigelser vedr. uenigheden 
                 i afgørelsen. 
                 Byrådet har imødegået mange indsigelser, som bl.a. er fremsat af naboer til Rema  
                 1000 i den endelige afgørelse. 
                  Rema-projektet overtager grunden den 30.9.10, og vi håber det er klar til ibrugtag- 
                  ning inden sommerferien 2011. 
                 Resenbro Lokalråd er meget tilfredse med, at projektet er lykkedes efter flere års 
                 Ihærdigt arbejde.  
4. punkt.    Nyt fra udvalgene: 
                 Byplanlægning: 
                 Punktet behandlet under pkt. 3. 
                 Natur/kultur: Intet nyt 
                 Trafik: 
                 Bestyrelsen besluttede at henvende sig til Trafik- og miljøudvalget/Frank Borch-Olsen. 
                  Der sendes en invitation til at observere trafikken på Dybdalen m.h.t.  
                  oversigtsforhold og den for høje fart på strækningen. I første omgang satses der på 
                 at sikre skolevejen. Bestyrelsen vil foreslå simple løsninger på problemerne. Så som 
                 billige vejbump, samt evt. chikane via betonklodser længere oppe ad vejen. 
                 NB. Invitationen er sendt 9.9.10, samt kopi til bestyrelsen.   
5. punkt. Diskussion af udvalgte emner: 
                 Brug af hjemmeside/Resenbro byportal: 
                 Bestyrelsen besluttede at undersøge om lokalrådet kan bruge byportalen og lade 
                 hjemmesiden udgå på sigt. Vi kan spare penge og måske komme ud til flere brugere 
                 via portalen. Vi betaler p.t. for byportalen, samt hjemmesiden. Referater og nyheds- 
                 breve kunne udsendes på den vis. 



                 Thomas Skovbjerg får til opgave at undersøge dette. 
6. punkt    Eventuelt. 
                 Vibeke Vogelius er blevet kontaktet af lokalrådsformanden i Isenvad for oplysninger 
                 om, hvordan sagen om bevarelse af Resenbro Skole blev grebet an. 
                 De var blevet opfordret fra kommunens side til at danne en friskole i stedet for. 
                 Henrik Busch indstiller til lokalrådet, at vi tager en debat om vi skal gøre noget i forbindelse med   
                 En kommende drøftelse vedr. skolestrukturen i Silkeborg Kommune. 
                 Kommune.   
                 Henrik Hansen gav en orientering om støjmålinger/miljøgodkendelse af Jyllandsringen. 
                 Silkeborg Kommune/Louise Langbak har svaret, at man endnu ikke har taget stilling 
                 til under hvilke former støjmålingerne skal måles. Sagen har indtil nu varet knapt et år. 
                 Lokalrådet foretager sig ikke noget p.t.. Men på sigt kommer vi til at drøfte dette igen. 
                 Bente Lysgaard indstillede til lokalrådet, at man skulle diskutere Gudenåens fremtid. 
                 Som oplægsholder til drøftelserne blev det besluttet at kontakte Peter Størup, som har 
                 en stor viden om EU-regler, miljømæssige forhold m.v.. 
                 Næste møde, den 5.10.10. 
 
9.9.10/BALM 
 
Godkendt:                                                                   Læst:  


