
Forslag til referat 
 
REFERAT fra bestyrelsesmøde den 2.2.2010, kl. 19.00 i Resenbrohuset 
Vedr. Resenbro Lokalråd. 
 
Fremmødte: Bestyrelsen : Henrik H, Bente, Thomas, Henrik B, Lars.  suppl. Flemming. 
Inge Lise deltog i mødet fra kl. 19.30 under fremlæggelse af regnskabet, og forlod 
derefter mødet. 
Afbud: Vivi Vogelius. 
 
1. punkt. Referat godkendt og underskrevet. 
 
2. punkt. Aktuelt bestyrelsesarbejde 
 
Forslag til tillæg til forretningsordenen. 
 
Bestyrelsen drøftede forslaget. I forbindelse med ordlyden og betydningen af 
tavshedspligten i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at Henrik B. sender et nyt forslag via 
mail, således at man kun er bundet af tavshedspligten, når der er enighed om dette i 
bestyrelsen. Desuden tilføjes forretningsordenen, at formanden er presseansvarlig , og 
evt. kan  denne gives videre til et bestyrelsesmedlem, når dette findes relevant. 
I forbindelse med henvendelse til offentlig myndighed på vegne af lokalrådet, skal  
henvendelsen først godkendes af den øvrige bestyrelse. Almindeligvis rundsendes denne 
på mail, som derefter godkendes/forkastes indenfor en rimelig frist. 
Redigeret forslag til tillæg til forretningsordenen medtages til endelig godkendelse på 
næste møde, den 2.3.2010. 
 
Resenbro Lokalråds hjemmeside. 
 
Henrik B. er ansvarlig for lokalrådets hjemmeside. Der har imidlertid ikke været repons fra 
vores webmaster Veng. HB rykker igen for svar på vores henvendelse. 
 
Resenbro Lokalråds ønskeliste/huskeseddel til Silkeborg Kommune. 
 
En dagligvarebutik står højt på listen og er en gentagelse fra år 2009. 
Vibeke V har endnu ikke hørt fra Silkeborg Kommune vedr. aktindsigt.  
Bestyrelsen fik en gennemgang af det, der er sket indtil nu i sagen. Det der tilsyneladende 
har sat sagen stand by, er adgangsveje til butikken. Lokalrådet anbefaler en adgangsvej 
fra Skærbækvejen direkte ind på matriklen. En anden mulighed er adgang fra 
Sensommervejen. Man var enige om, at ligegyldig hvilken løsning, der blev truffet kunne 
man ikke tilfredsstille alle berørte parter. 
Bestyrelsens debat udmundede i, at vi mener sagen p.t. strander på, hvem der skal betale 
omkst. i forbindelse med en ændring af vejanlægget på Skærbækvejen. 
Sagen er til intern høring p.t.. 



Der var enighed i bestyrelsen om at undersøge, hvilke handlemuligheder vi har 
fremadrettet. Herunder kontakt til Silkeborg Kommune, Rema 1000, pressen o.l.. 
 
Trafik: Udvidelse af Gødvad Bakke, samt Dybdalen  af sikkerhedsmæssige årsager. 
Afviklingen af trafikken på naturstien er utilfredsstillende ved Dybdalen. Der bør etableres 
en tunnel under vejen. Ligeledes bør der anlægges et fortorv op ad Dybdalen, opsætning 
af gadelys forbi Skovhøjene, samt en vejchikane i umiddelbar nærhed af indkørslen til 
Skovhøjene. 
Cykelsti ved Skellerupvejen. 
Gødvad Bakke skal simpelthen udbygges, så den er tidssvarende til den kommende trafik. 
  
Udvikling af Resenbro By. 
For at fastholde og tiltrække nye beboere til området. 
 
Udvikle Resenbro Skole. 
Udvikling af Resenbro Skole , ligeledes for at udbygge det faglige miljø, tilgodese såvel 
elever som lærer i fremtiden. 
Enighed om at der skulle laves et lobby -arbejde rent politisk vedr. dette punkt. 
 
3. punkt. Nyt fra formanden 
 
Rema 1000 sagen aktindsigt. 
Vibeke V har endnu ikke hørt fra Silkeborg Kommune. Da formanden var fraværende blev 
Rema 1000 sagen drøftet under det forrige punkt. 
 
4. punkt. Nyt fra udvalgene 
 
Byplanlægning 
Udsagn om at enten udvikler Resenbro by sig og Jyllandsringen afvikles på sigt eller 
omvendt. Man kan ikke begge dele! Forannævnte var udgangspunktet på en livlig debat. 
Der var udbredt enighed om, at det på sigt nok er tilfældet. 
Efterfølgende fandt man frem til nogle områder, der kunne anvendes til boligbyggerier. 
Arealet ved den gamle jernbanestation, som tilhører Banedanmark kunne være een 
mulighed. Dette undersøges. 
Vima-grunden er en anden oplagt mulighed. Evt. med udvidelse af det bagved liggende 
grundstykke. 
Vi vil anbefale Silkeborg Kommune, at de bør udarbejde en ny lokalplan til privat 
boligbyggeri, sålænge der ikke er en anden industrivirksomhed til at overtage Vima-
grunden. 
 
Natur/kultur 
Intet under dette punkt. 
 
Trafik: 
Henvendelse til Silkeborg Kommune/Frank Borch-Olesen. 



Vi afventer en tilbagemelding fra kommunen. Næste skridt er, at vi anmoder om et møde 
med formand og embedsmænd fra trafikudvalget. 
 
5. punkt.  Diskussion af udvalgte emner 
Bestyrelsen havde intet under dette punkt. 
 
6. punkt. Fremlæggelse af regnskabet for år 2009 
 
Inge Lise fremlagde årsregnskabet. 
Regnskabet udviser et underskud på kr. 1.866,80 og dertil kommer endnu en ikke bogført 
udgift på kr. 1.200,-.  
Der er flere årsager til underskuddet. Der er afholdt to borgermøder, samt et 
opstillingsmøde i det forgangne år. Desuden var der et tilsagn om, at beløbet til folder i 
forbindelse med lokalrådsvalget, ikke oversteg kr. 1.500,- , regningen beløb sig til kr. 
3.090,19. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
7. punkt. Eventuelt: Næste møde 2.3.2010 kl. 19.oo Resenbro Huset 
Afbud fra Thomas S til næste møde. 
 
3.2.10./bam 


