
Forslag til referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet i Resenbro Lokalråd, den 2.marts 2010, kl 19.00 
I Resenbrohuset. 
 
Afbud: Henrik Hansen 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer var tilstede. 
 
Mødet sluttede kl. 21.10 
 
1. punkt.  Referatet godkendt og underskrevet. 
2. punkt.  Aktuelt bestyrelsesarbejde. 
                 
                 Anden gennemgang af huskeliste til Silkeborg Kommune. 
                 Vibeke V mente, at vi under punktet vedr. bevarelse af skolen, skulle om- 
                  formulere teksten, således at det står tydeligere, at der er tale om en god 
                  skole, 
                  og undgå ord, som kan læses som ”ulemper” ved skolen. 
                  Desuden ønskede VV en tilføjelse om manglende dialog med  
                  lokalrådet. Det er ikke ønskeligt, at der hersker et pseudo  
                  demokrati mellem kommune og lokalråd. 
                  Silkeborg Kommune bør leve op til egen politik på området. 
                  VV ændrer teksten, og efter godkendelse fra den øvrige bestyrelse 
                  sendes huskelisten til kommunen af VV. 
 
                   Endelig godkendelse af tillæg til forretningsordenen. 
                   Da ikke alle bestyrelsesmedlemmer havde læst tillægget til forret- 
                   ningsordenen grundigt, udsættes vedtagelsen til næste gang. Evt. 
                   indsigelser sendes til HH inden 8 dage. 
                   Såfremt der måtte være indsigelser sendes tillægget ud i anden  
                   runde. Vi forventer, at sagen er klar til underskrivelse på næste møde. 
 
3. punkt.  Nyt fra formanden 
                I forbindelse med valg til Nærdemokrati-udvalget viste det sig, at processen 
                 ikke var særlig demokratisk. Alle fremmødte havde en stemme og de lokalråd,  
                 som var rigt repræsenteret, havde derfor et stort antal stemmer i forhold til 
                 andre, der ikke var mødt så talrigt op. 
                                
                  
                 Fokusområdet for udvalget er øjensynligt, at holde politikkerne fast i  
                 demokratiske processer og lade lokalrådene få reel indflydelse -  ikke kun i 
                 forbindelse med festtaler.  
 
4. punkt.   Nyt fra udvalgene: 
                 Byplanlægning 



                  Deltagere i mødet den 18.3.10 /Silkeborg Kommune 
                  Henrik H, Lars C, Bente L. 
                  Et af emnerne er Vima-grunden. Vi vil foreslå, hvad kommunen kan 
                  gøre i nuværende fase, for at få det for os optimale ud af situationen. 
                  M.h.t. Golfgrundene ser det ud til at være gået i stå. Vi vil spørge ind til, 
                  hvor langt man er i planerne om udførsel af projektet. 
                  Rema 1000 er ligeledes et vigtigt emne, vi ønsker behandlet. 
 
                  Natur/kultur 
                  Intet nyt på punktet. 
 
                 Trafik 
                  I mødet med Silkeborg Kommune den 15.3.10 vedr. trafikken på Dybdalen. 
                  deltager Bente L, samt formanden for ABF Skovhøjene Erik Gam.   
                  Vi vil forsøge, at overtale trafikudvalget til at gøre noget ved trafiksituationen 
                  nu, og ikke når der evt. er sket uheld, eller trafikken er blevet endnu mere 
                  farlig. 
 
5. punkt.  Diskussion af udvalgte emner. 
                Emnet blev uden tvivl evt. nedlæggelse af Resenbro Skole. 
                Debatten var livlig ,og der var mange gode konstruktive forslag fremme, om 
                hvad udvalget skulle tage fat på. VV og HH mødes med skolebestyrelsen i nær 
                fremtid, for at lægge en slagplan. 
                Thomas S kontakter Carl Erik Larsen (S) for at få nogle historiske data, samt     
                en nærmere redegørelse for spareforslagene vedr. nedlæggelse af skoler i  
                kommunen. Thomas S tager ligeledes kontakt til Midtjyllands Avis med henblik  
                på at få yderligere oplysninger fra journalistens side, samt evt. en artikel om  
                Resenbro Skole , og hvad det betyder for samfundet i Resenbro, at skolen     
                eksisterer. 
                Nedenstående er forslag, som bestyrelsen vil bruge i den fremtidige debat i 
                forbindelse med besparelser i Silkeborg Kommune. 
 
                Nedlæg overbygning på de mindre skoler. De er meget dyre i drift. 
                Overbygning kun i Silkeborg By og Kjellerup. 
                Fælles administration og ledelse på skoler som naturligt kan have samarbejde 
                Langsø Skole burde have flydende skoledistrikt. 
                Silkeborg Kommune burde have et kørselskontor/egentlig kørselsdrift. 
                Skolerne bør måles på kerneydelser og økonomi. 
                Skoler bør måles på hvor mange ”specialelever”, de har ”leveret”.      
                Lokalrådet skal argumentere for hvad Resenbro Skole er god til, og hvilke 
                skoler vi mener, der skal nedlægges og hvorfor. 
                Vi skal være skarpe og præcise i udmeldingerne. 
                Vi vil have en forklaring på, hvorfor det skal gå ud over velfungerende skoler 
                når, der er tale om overkapacitet i Silkeborg.  
                Vedr. vores argumenter skal disse være underbygget med taleksempler. 
 



I forbindelse med nedlægning af Lemming Skole i 1991 var der stor set ikke tale om 
besparelser. 
 
6. punkt.  Eventuelt. 
                Intet under dette punkt. 
 
6.3.10/bam 


