
Referat fra bestyrelsesmøde den 2.11.2010 kl. 19,00 i Resenbro Lokalråd 
 
Fravær: Henrik Busch 
Tilstede: Den øvrige bestyrelse. 
 
1. punkt. Referat godkendt og underskrevet. 
2. punkt. Aktuelt bestyrelsesarbejde. p.t. intet under punktet. 
3. punkt. Nyt fra formanden. 
               Vibeke Vogelius deltager i et møde, som er et ”reklamefremstød” 
               i Vinderslev for at opfordre lokalbefolkningen til at oprette et lokal- 
                råd i området. 
           
               Cykelstien mellem Voel og Resenbro vil blive etablere i uge 48. 
               Under punktet drøftede man den igangværende VVM undersøgelse på 
               Gødvad Bakke. Vi undrede  os over, at broen over Gudenåen var 
               fredet, men ændret og istandsat inden for de sidste 20 år. Vi kunne umiddel- 
               bart ikke se fornuften i denne fredning. 
4.punkt.    Nyt fra udvalgene: 
                Byplanlægning: De nuværende bygninger, hvor Rema 1000 skal bygge, 
                påbegynder nedrivning formodentlig i næste uge. 
                Natur/kultur: Intet nyt 
               Trafik: Vi havde et godt møde med Frank Borch-Olsen vedr. overkørslen  
               nederst på Dybdalen. 
               Bestyrelsen besluttede at følge sagen op i form af en henvendelse/reminder  
               til FBO, idet vi endnu ikke har fået en tilbagemelding på omtalte møde. 
               Thomas tager nogle fotos af stedet, ledsaget af et kort over krydset indtegnet 
               med de ønsker, vi har til forbedringer af oversigtsforholdene. 
               Vi skal ligeledes gøre opmærksom på at skiltet m/krydsende cyklister skal 
               klippes fri. (Jeg mener det er gjort. Jeg har set efter d.d.) 
               Påmindelse om at Skellerupvejens chikane ikke virker efter hensigten. 
               Thomas tager fotos og laver tegning, og Bente sender det til FBO. 
5.punkt.   Diskussion af udvalgte emner: 
               Gudenåens fremtid. 
               Bente har henvendt sig til EU-politikeren Jens Rohde angående EU-  
               bestemmelser vedr. grødeskæring i Gudenåen. 
               Tilbagemeldingen var, at det ikke er EU-habitat direktiver, der bremser for 
               grødeskæringen. Det er lokal politikere og Folketinget, som træffer disse  
               beslutninger. I artikel 16 er der undtagelser, som kan bruges i forbindelse 
               med grødeskæring i Gudenåen, således at habitatområdet bevares.  
               By- og Landskabsstyrelsen er ikke den myndighed, som skal træffe beslut- 
               ning om grødeskæringen, det er Silkeborg Kommune. 
               Efter en drøftelse af problematikken vedr. grødeskæring i Gudenåen, arbejder 
               Bente videre med sagen. Bente orienterede om, at der var et læserbrev på vej 
               i Midtjyllands Avis om sagen, skrevet på egne vegne. 
 
               Thomas orienterede om lokalrådets hjemmeside. Vi har en hjemmeside under 



               Silkeborg Kommunes hjemmeside. Det blev besluttet, at vi fremover skal  bruge 
               den. Den nuværende hjemmeside med link til/ fra byportalen afmeldes straks. 
               Hjemmesiden tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde. 
               Vi kan komme gratis på kursus i emnet hjemmeside, i Silkeborg Kommunes  
               regie. 
               Inge Lise opsiger abonnementet på Byportalen. 
               Thomas får koder til hjemmesiden af Linda. 
               Punkter til Nærdemokrati-konferencen den 27.11.10. 
               Bestyrelsen besluttede, at benytte sig af den konsultation lokalrådene kan få 
               med politikere og embedsmænd inden konferencens start. 
               Vores emne er:  hvordan/hvad skal der til for at lokalrådene bliver hørt og der  
               gives tilbagemeldinger, således at der ikke bliver tale om skueprocesser. 
               Eks.v. behandling af Golfgrundene og  Vima-grunden. Vi vil gerne have lejlighed 
               til at behandle lokalplanen inden den kommer ud i offentlig høring. 
               Aarhus kommune har et punkt på deres hjemmeside : Lokalplan under for- 
               beredelse. Silkeborg Kommune kunne måske gøre det samme. 
               Tilmelding: Vibeke og Bente. Måske kan Inge lise ligeledes deltage, Vibeke 
               kontakter Henrik B. om han deltager. Vibeke tilmelder alle samlet.  
                
               Alderslyst, Resenbro og Kjellerup Lokalråd planlægger et fællesmøde for lokal- 
               råd til foråret. 
6. punkt.  Eventuelt 
               Næste møde den 7.12.10 – Ordinært møde med efterfølgende julefrokost. 
               Inge Lise bestiller maden hos Resenbrohuset på vanlig vis. 
 
5.11.10 /bam 
 
 
Godkendt:                                                                               Læst: 
 
 


