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Til Lokalrådets medlemmer, suppleant og observatør 

Referat af:   møde i Resenbro Lokalråd august 2020. 

Dato & tid:         10. september kl. 17.30 – 18.30  

Sted:  hos Jette Sørensen i Linå, Linå Skolebakke 5 

   

   

Dagsorden: 

 

1. Status efter Borgermødet 
Medierne og vi – hvad synes vi 
Vi er godt tilfredse med borgermødet. Alle var enige om, at både Gitte Willumsen, Gry 
Bruhn Hansen og Knud gjorde det rigtig godt på mødet. Knud havde lavet et rigtig fint 
oplæg og der var en god dialog efter oplæggene. Der har også været nogle fine artikler i 
avisen. 
 
Det er ikke muligt at tilgå streaming fra mødet, men der er to links med hhv. oplæg fra 
mødet og artikler i Midtjyllands Avis. 
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/2193241/KP20-Praesentation-
Borgermoede-Resenbro-Linaa-sep-2020.pdf 
 
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/2191569/MJA-artikel-borgermoede-
Resenbro.pdf 
 
Desuden links til siderne med Resenbro-området 
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/13460 
 
samt Linå, Hårup og Laven-området 
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/13455 
 
 
Vi har fået 1 nyt medlem: Camilla Wittendorf Reich fra Resenbro. Knud tager fat i hende 
og invitere hende med til vores næste møde, så må vi her snakke om mødetidspunkt 
mm. 
 

2.  Høringssvar 
 Vi kigger på, hvad vi skal udtale os om og hvordan 
Mette laver et udkast til "Trafikplanen 2021" (frist 2. okt.) og besparelserne på rute 1 og 
sender det rundt. Jette laver et udkast til høring af kommuneplanen (frist 12. okt.) for de 
nye bebyggede områder i Linå, OBS på de trafikale forhold på Linå Bygade.  

 
3. Status på arbejdet med forskønnelse 

Henvendelser på bl.a. Facebook  

Vi har fået en henvendelse bl.a. på Facebook ang. den planlagte MBT-bane i den lille kile 

midt i Resenbro. Der er bekymring omkring trafiksikkerheden med en bane så tæt på den 

meget trafikerede vej. Der er også bekymring omkring manglende parkeringspladser, 
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artsrig natur. Knud har bedt om en TIME OUT hos kommunen, så vi havde mulighed for 

at vende det på dette møde. 

Vi blev enige om, at snakke med kommunen om at nedskalere projektet, lave banen 

mindre, trække den mindst 2 meter væk fra vejen, sætte et hegn op ud til vejen, mindre 

omfattende ændring af det eksisterende og arbejde med navnet, måske en 

forhindringsbane eller lignende. I forhold til den artsrige natur, siger kommunen, at det 

har de styr på. Bekymring om parkeringspladser er der taget hensyn til i projektet, der 

vil stadig være pladser. Knud tager fat i Elsa fra kommunen tager en snak med hende.    

 
4. Resenbrolokalråds-filmen 

Kommentarer mm. 
Knud arbejder med at få den lagt på YouTube 

 
5. Nyt fra Silkeborg kommune – hvis nyt 

Ikke noget nyt 
 

6. Forslag til dagsorden til næste møde 
 

7. Evt. 
 
Næste møde hos Birgitte den 1. okt. kl. 17:30 
 

 

Referent: Mette Degn 


