
Referat fra bestyrelsesmødet i Resenbro Lokalråd, den 6. april 2010, kl. 20.00 i 
Resenbrohuset. 
 
Hele bestyrelsen deltog. 
VV havde meddelt en senere ankomst. 
Mødet sluttede kl. 22.30. 
 
I anledning af at lokalplanen for området er udsendt til høring, mødte tre repræsentanter 
fra Sensommervej op for at deltage i første del af lokalrådsmødet. 
 
Næstformand Henrik B bød velkommen til mødet. 
Hvorefter vi gik over til at drøfte den udsendte lokalplan vedr. Rema 1000. 
Beboerne på Sensommervej gav udtryk for frustrationer over, at der stort set ikke var de 
store ændringer siden de første drøftelser vedr. adgangsveje til Rema 1000. 
De mente ikke,  at Silkeborg Kommune havde lyttet til deres indsigelser og bekymringer 
over , at der iflg. planen skal være adgangsveje til stedet via Sensommervej 2 steder og 
ikke kun på forbindelsesvejen fra Skærbækvejen til Sensommervej. 
Desuden var de utilfredse med, at der var givet tilladelse til, at nogle bygninger må 
opføres i 2 etagers højde.    
Lokalrådet gav tilsagn om at ville støtte et forslag om én adgangsvej via forbindelsesvejen, 
dog allerhelst en direkte vej via Skærbækvejen. Et enigt råd kunne ikke støtte, at planen 
måtte falde i tilfælde af en fastholdelse af en adgangsvej på  forbindelsesvejen ved 
Sensommervej. 
 
Det er så massivt et ønske fra Resenbroborgerne om etablering af en købmand, at vi som 
lokalråd er nødt til at støtte op om dette. Hvilket vi gav udtryk for overfor de tre beboere 
på Sensommervej. Dette var de ikke enige i. 
I yderste konsekvens vil man rette henvendelse til Naturklagenævnet . Man havde en 
deadline til den 27.4.10. 
Resenbro lokalråd henviser til samme indstilling som sidst. 
Det blev aftalt, at vi holder et formøde inden afholdelse af et borgermøde om emnet. 
Der var enighed om, at der fra Silkeborg Kommunes side dybest set er tale om økonomi 
fremfor trafiksikkerhed på strækningen Skærbækvej. 
Iflg. kommuneplanen skal man så vidt mulig undgå tung trafik på Sensommervej! 
 
Beboerne forlod mødet kl. 20.55 og herefter gik rådet i gang med den egentlige 
dagsorden efter en drøftelse af mødet med beboerne på Sensommervej. 
Henrik H. taler med Rambøll om hvad en almindelig kanaliseringsvej koster. 
  
Vibeke V tilsluttede sig mødet kl. 21.20. 
 
1. punkt.  Referatet godkendt og underskrevet. 
2. punkt.  Aktuelt bestyrelsesarbejde. 
 
                Bestyrelsen godkendte og underskrev tillægget til Forretningsorden for      
                Resenbro Lokalråd 



3. punkt.  Nyt fra formanden. 
                Cykelstien fra Resenbro til Voel bliver med en cykelsti i hver side med rabat  
                mellem cykelsti og vejen. 
4. punkt.  Nyt fra udvalgene: 
                Byplanlægning: 
 
                Henrik B. gav en orientering om mødet med Silkeborg Kommune/plan- og byg. 
                Rema 1000 lokalplan blev gennemgået og embedsmændene Jesper Nygaard  
                Kristensen og Henrik Klokkenborg fremførte kommunens indstilling til sagen. 
                Hans Oxholm formand for udvalget vil indbyde til et borgermøde, hvor vi kun- 
                ne byde ind med vore indstillinger. Det var vigtigt at også ”Ja”-siger møder op  
                og tilkendegiver dette. 
                Borgermødet søges udsat fra den 4.5.10 til efter 6.5.10. Henvendelse til 
                Henrik Klokkenborg. 
                Sagen kan først færdig behandles efter sommerferien. 
                Vima-grunden blev drøftet, men det fortoner sig måske med almene boliger i 
                nærmeste fremtid. Miljømæssigt kan det være vanskeligt at ”fortrænge”  
                et industriområde til fordel for et boligområde, når der foreligger en god- 
                kendelse til industri og det er i brug. Vi kan prøve at henvende os til Miljø 
                og Teknik desangående. 
                  
                Golfgrundene-projektet står ikke stille p.g.a Silkeborg Kommunes indstilling. 
                Det er sendt tilbage til projektudbyder med den begrundelse, at byggeriet 
                var for kompakt, og skal passe bedre ind i miljøet; hvilket man var bekendt                      
                med fra begyndelsen. 
                Der skal etableres en direkte vej fra Skærbækvejen tll Golfgrundene. 
 
                Natur/kultur: 
                Intet nyt 
 
                Trafik: 
                 Vedlagt referat fra mødet. 
 
5. punkt.    Diskussion af udvalgte emner: 
                 Resenbro Skole: 
                 Skolen er tovholder og igangsætter på emnet. Man har vanskeligt ved at  
                 få Midtjyllands Avis til at skrive om skolen, da de påstår at der ikke er noget  
                 nyt siden sidste gang emnet var fremme. 
                 Bente foreslog, at man kunne kontakte TV Østjylland. Vi kunne selv skrive  
                 indlæg om emnet. Bl.a. hvorfor en velfungerende skole evt. skal lukkes fordi  
                 kommunen har disponeret forkert i forbindelse med Langsøhus skole. 
                 Borgermøde vedr. skolen den 6.5.10. 
 
6. punkt.    Eventuelt: 
                 Fastsættelse af ny dato til næste møde. 
                 Møde 10.5.10. kl. 19.00 Resenbrohuset. 
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