
Referat fra bestyrelsesmøde den 5.10.2010 kl.19.00 i Resenbro Lokalråd 
 
Afbud: Henrik Busch og Henrik Hansen 
Tilstede: Den øvrige bestyrelse 
 
Oplægsholder Peder Størup udeblev  til mødet angående Gudenåens fremtid. 
 
Bestyrelsen gik derfor direkte til dagsordenen. 
 
1. punkt. Referatet godkendt og underskrevet 
2. punkt. Aktuelt bestyrelsesarbejde: 
3. punkt. Nyt fra formanden: 
               Konferencen for lokalrådsmedlemmer den 27. november anbefales. 
               Emne: Borgerindragelse 
               Der vil blive udsendt yderligere information om konferencen. 
4.punkt.   Nyt fra udvalgene: 
               Thomas har undersøgt, om vi kan ændre vores hjemmeside, således at vi 
               kun har adgang gennem Resenbro Byportal. Omkostninger i den forbindelse 
               vil udgøre arbejdsløn ved selve oprettelsen. Vi betaler p.t. kr. 1.200,- til 
               byportalen årligt. Alternativet er at få en link til vores hjemmeside via 
               Silkeborg Kommunes hjemmeside. Dette er gratis. Sidst nævnte under- 
               søger Thomas nærmere. Vi kunne oprette en hotmailadresse til lokalrådet, 
               således at henvendelser fra borgerne går via denne i stedet for via vores 
                private mailadresse..                 
              
.              Opsigelse af nuværende aftale er senest marts 2011.    
               Byplanlægning: Intet nyt 
               Natur/kultur: Intet nyt 
               Trafik: 
               Vedr. mødet med Frank Borch-Olsen bliver vi 6 deltagere. 
               Bente tager kaffe med, som nydes på stedet. Vi mødes ved overgangen  
               fra cykelstien og Dybdalen kl. 7.45. 
               Vi vil foreslå simple løsninger på trafikchikane på stedet, samt helst længere 
                oppe ad Dybdalen. 
               Desuden vil vi gøre opmærksom på, at Skellerupvejens chikane ikke virker efter 
               hensigten. Dette  vil vi bede om at få rettet. 
               Desuden vil vi spørge ind til VVM – undersøgelsen på Gødvad Bakke. Der er  
               rygter om, at projektet er skrinlagt. 
5. punkt. Diskussion af udvalgte emner: 
               Skal vi mene noget om Silkeborg Kommunes skolestruktur. 
               Bestyrelsen besluttede, at vi for nuværende ikke har kommentarer til emnet. 
               Når der foreligger et udspil fra kommunen angående en ny skolestruktur 
               tager vi emnet op til drøftelse. 
 
6. punkt   Eventuelt.: 
               Næste møde den 2. november 2010. 



6.10.10/bam    Godkendt:                                    Læst: 
         


