
1 
 

 

Til Lokalrådets medlemmer, suppleant, seniorsuppleant og observatør 

Referat af:  møde i Resenbro Lokalråd august 2021. 

Dato & tid:         12. august kl. 18.30 – 20.30 

Sted:  hos Birgitte, Sensommervej 110, Skærbæk 

   

   

Dagsorden: Rune kom forbi og meldte afbud 

 

1. Borgerhenvendelser. 
Knud har fået en henvendelse vedrørende idræt og aktiviteter: 
 
”Med en mindre gruppe borgere, har jeg har arbejdet på de idrætsfaciliteter byen har og 
kan tilbyde. Der er en del arbejde foran, den del vil jeg gerne orientere lokalrådet om, da 
gruppen snart skal mødes igen (lang Corona-pause). 
Helhedsplan for byen, det vil jeg gerne sparre med lokalrådet om.” 
Jørn Hugin Kristensen 
Smingevej 11 
Se mere under bilag til pkt. 1 
 
Knud skriver og siger tak og beder Jørn arbejde videre i de fora, hvor han er engageret 
indtil videre. Så vil lokalrådet gerne orienteres siden. 
 

2. Projekter vi vil i gang med/videre med/tage initiativ til: 
 
Resenbro Outdoor 

Status - og har Outdoor Festivaler i Silkeborg noget med os at gøre? 

 

Camilla fortæller, at der ikke er noget nyt. Den aktivitetsdag udvalget var i gang med at 

kigge på er uvis. 

Og en afklaring om, at Outdoor-festivaler ikke har noget med os at gøre. 

 

Nærdemokrati-konference 2021, Jysk Park 

Lørdag d. 28.8 kl. 9 – 15. LINK til program 

 

Jette melder sig selv til, desværre kan ingen andre. 

Seneste nyt: desværre aflyst. 

 

3. Hvervekampagne til lokalrådet, der er snart valg. 
- Vi skal lave program til mødet  
- og evt. have besøg af kommunens folk på mødet, der kan fortælle om energi-løsninger 
til erstatning af oliefyr og gasvarme. – Se bilag * 
Skal et oplæg/invitation ud sammen med Resenbro-folderen? (har ligget stille pga. ferie). 
Se mere under bilag til pkt. 3 (Resenbrohuset skal reserveres!) 
 
Camilla nævner også helt korrekt, at vi er lidt sent ude med besked til borgerne, og at vi 
skal lave nye vedtægter, når vores område bliver mindre.  
 
Det kan vi kigge på op til et evt. valg i november. 
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Oplæg til borgermøde(r) i efteråret.  
Borgermøde i Resenbro den 8. sep.  
 
Der er jo tale om et borgermøde, vi vil opfordre folk til at melde sig til Lokalrådet, så vi har 
nye, når Erik og Birgitte går ud og Mette (og Jette) går med i Lokalråd Linå. 
Hvis der så er rigtigt mange, der melder sig, kan der måske blive tale om en valghandling, 
det er længe siden sidst. 
 
Camilla og Knud kigger på oplæggene til de tidligere møder i hhv. Linå og Resenbro i 2019 
og bruger som skabelon. 
Vi har aftalt at kontakte personer fra lokalområdet, der er involveret i lokale forhold og 
bede dem komme og kort fortælle, hvad der rører sig i deres regi. 
 
Og så skal invitationen ud sammen små tre uger inden mødet med den nyeste udgave af 
Resenbro-folderen. Knud snakker med trykkeriet. 

Camilla har allerede et bud til noget af teksten ���� 

Erik reserverer Resenbrohuset til 8.9. 
 
Knud fortsætter kontakten med Uffe Krogh fra Klimasekretariatet om deltagelse i 
borgermødet i Resenbro med oplæg om udskiftning af olie – og gasfyr. 
Det er eller bliver jo aktuelt for mange, nu da der ikke kom fjernvarme. 
 
 
 

4. Genetablering af selvstændigt lokalråd i Linå 
Orientering ved Jette og Mette om evt. nyt. 
Der er jo borgermøde i Linå d. 2.9. Bemærk! 
 
Der er 4-5 interesserede i at stille op, så de ser frem til mødet.  

 
 
 

5. Nyt fra kommunen –  
Ikke nye oplysninger pga. sommerferie. 
Men fra sidst: 

 

Silkeborg Cykelfestival 28. august-12. september. 
Repræsentanter fra Silkeborg Cykelfestival har orienteret Nærdemokratiudvalget om planerne for 
festivalen, herunder tankerne om udvalgets rolle i forhold til at promovere festivalen for lokalrådene. 
Nærdemokratiudvalget støtter op om festivalen og vil videreformidle information om denne til 
lokalrådene. Silkeborg Kommune støtter festivalen økonomisk. Lokalrådene har i 2021 allerede fået 
yderligere tilskud på 4.000 kr., som lokalrådene evt. kan benytte til aktiviteter i forbindelse med 
festivalen. 
 
Der er ikke kommet yderligere oplysninger, men nu er der annoncer i f.eks. Midtjyllands 
Avis med henvisning til www.silkeborgcykelfestival.dk 
Og heldigvis har vi gode muligheder for at cykle i området. 

 
Nordea-fondens ”Her bor vi-pulje” Nordea-fonden uddeler i år 50 mio. kr. til projekter, som styrker 
fællesskabet i mindre bysamfund. Puljen skal anspore til at sætte gang i aktiviteter, der kan styrke det 
lokale fællesskab. Der kan søges indtil 23. september 2021, og der er en række kriterier, der er 
gældende for at søge. Se mere via Nordea-fondens hjemmeside. Nordea-fondens hjemmeside 
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6. Status på arbejdet med forskønnelse – Resenbro 
Intet nyt, vi afventer at kommunen gør arbejdet færdig. 
Knud kontakter Elsa og rykker for jordarbejdet i den grønne kile ved Skærbækvænget. 
 

7. Status på hjemmesiden 
Hvem overtager kontakten til Facebook, når Linå etablerer selvstændigt lokalråd? 
Indtil januar er det stadig Mette, der mest lægger på Facebook. 

 
8. Bordet rundt 

 
Fra Jette: 
Efterfølgende er det aftalt, at vi i stedet får 2 shelters, som skal nedtages i Them. Aftalen 
er, at vi selv skal nedtage de 2 shelters, kommunen fragter dem til Linå, og så skal vi igen 
selv opsætte dem i Linå. 
Charlotte har skaffet hjælpere til arbejdet. 
Inden sommerferien var pladsen, hvor der skal være boldbane, blevet skrabet og der blev 
sået græs. Desuden er der opstillet to hæve/sænke grill. 
Der er ikke foretaget videre her efter sommerferien. 
  
Asfaltering 
  
Jeg rykkede kommunen efter seneste lokalrådsmøde. Inden jeg fik svar fra Ann Robertsen, 
var asfaltarbejdet på Linågyden gennemført, og på Skellerupvej var der tegnet op, hvor der 
skal ske asfaltlapning. Der er ikke sket mere på Skellerupvej endnu. 
Men af Anns svar fremgår det, at Linå Bygade også skal lappes. 
----- 
”Hej Jette 
Tak, for din mail. Jeg beklager, at jeg ikke tidligere har fået svaret dig. 
I forhold til Linågyden ved jeg, at vi har skulle have et eksternt firma ind, for at hjælpe 
med at fræse af forud for asfalteringen. Jeg regner med, at det er udført på nuværende 
tidspunkt. 
Jeg har bestilt lapning af hullerne på Linå Bygade, da jeg håber på, at vi får mulighed for at 
lægge et helt nyt slidlag gennem byen til næste år. Men det kræver, at der ikke er nogle 
kommende ledningsarbejder som skal laves. Da asfaltværkerne lukker deres produktion 
ned i et par uger, så bliver lapperne nok først lavet midt i august. 
Vi har desværre ikke fået lavet skakternene på bumpet endnu, da vi har været uden 
entreprenør på opgaven. Jeg forventer, at de bliver lavet efter sommerferien. 
Venlig hilsen og god sommer 
 
Ann Robertsen, Vejingeniør, Vej og Trafik, Silkeborg kommune” 
 
Desuden har Torben Nielsen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen sørget for en tegning af de 
forandringer, der er planlagt til orientering 
 - Linå Bygade udvikling– vedlagt som bilag pkt. 8 
 
 

9. Forslag til dagsorden og dato for næste møde.  
 

Næste møde 9.9 kl. 19 hos Knud 
 
 

10. Eventuelt. 
 
Referent Knud 
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Bilag pkt. 1 
Jørn Hugin kan ikke komme til lokalrådsmødet, men har blandt andet også denne kommentar; 
 
”Det jeg mener I kan tale sammen om på torsdag, kunne være, med hvad og hvordan vi tiltrækker 
og fastholder nye borgere/tilflyttere i Resenbro.  
- Noget af det (næsten eneste) vi kan tilbyde i fysiske rammer er hallen (ja, ja og skolen) og det 
foreningsliv vi kan afvikle der. De fysiske rammer for det, er (i min optik) helt og aldeles udtjent. Der 
er ikke mange haller tilbage, der kan tilbyde så lidt, som Resenbro hallen, og jeg synes de frivillige 
gør et helt fantastisk arbejde i det der står.  
Hvis vi (læs: Resenbro) på nogen måde skal kunne følge med, eller tilbyde noget der minder om de 
omkringliggende byer, ja så ligger der store muligheder her.” 
 
 
 
Bilag * 
 
Hej Knud og resten af Resenbro lokalråd. 
  
I Silkeborg kommune er vi i gang med et projekt, hvor vi vil understøtte udskiftningen af olie- og 
gasfyr hos borgerne i hele Silkeborg kommune. 
  
Derfor tilbyder vi, at sende en energikonsulent ud til de lokalråd i kommunen som har flest olie- og 
gasfyr. Konsulenten kan fortælle om de fordele der er ved at skifte fra et fyr til en f.eks. en 
varmepumpe. Det kan være en fordel både for pengepungen, indeklimaet og ikke mindst for klimaet. 
Han eller hun kan desuden fortælle mere om de muligheder der er for økonomisk støtte til at skifte til 
en varmepumpe.  
  
Jeres lokalområde er et af de steder hvor vi gerne vil tilbyde at sende en energirådgiver ud helt 
gratis. Kunne det være interessant for jer? 
  
Vi forestiller os at det kunne blive i perioden slut august til og med oktober, og det kunne sagtens 
kombineres med et andet møde, som f.eks. en generalforsamling eller andet. Oplægget tager ca. 
1½ time. 
  
Venlig hilsen 
Uffe Krogh, Klimamedarbejder, Klimasekretariatet, Teknik og Miljø, Silkeborg kommune 

  



5 
 

Bilag pkt. 8 
  

 

 
 


