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Referat af fællesmøde afholdt i Resenbrohuset den 14 Juni 2011 

  

Fremmødte foreninger. 

- Støtteforeningen (Else og Poul Sørensen, Jytte Dalgas) 
- Borgerforeningen (Ingolf Christensen, Orla Hornbøll) 
- Resenbro lokalrådet (Vibeke Vogelius, Henrik Bush, Thomas Skovbjerg) 
- Skolen (Ole Holm Pedersen) 
- RUIF (Kresten Karlsen, Kenneth Veng Jespersen) 
- Byportalen (Charlotte Christensen) 
- Sponserudvalget  (Herink Jensen, Torben Andersen) 

 

Der blev budt velkommen af Lokalrådsformanden Vibeke Vogelius.  

 

Derefter skulle hver forening fortælle hvem de var, og hvad de ønskede at der skulle 
komme ud af mødet. 

 

Beretning fra foreninger og de udfordringer der de arbejder med. 

 

Støtteforeningen 

Støtteforeningen ønsker generelt mere åbenhed og tilgængelighed, for aktiviteter i 
Resenbro området, gerne i for at opslag hos Rema eller andre steder. Støtteforeningen 
ville gerne have indført de tiltag de fremsendte til mødet.  

1. Indkalde alle byens foreninger til et fællesmøde, et hvis antal gange om året med 
en dagsorden. 

2. Hvad har vi gang i? Nye tiltag ? Fordeling af opgaver osv. 
3. Net cafe et mødested. 
4. Få skabt interesse for flere fælles arrangementer eks. Musik / underholdning. 
5. Flere muligheder for opslag ( udover portalen ) Eks. Ved Rema og gøre det 

nemmere at skilte rundt omkring i Byen. 
6. Indkøb af hjertestarter. 
7. Lokalrådets hjemmeside skal opdateres. Hvem er I? Hvilke ting arbejder I med. Der 

skal være referat fra jeres møder. En større åbenhed om beslutninger / tiltag eks. 
Resendalvej. Skabe mulighed for at komme med kommentarer  - en form for debat 
med en ”Åben Postkasse”. 

8. Mindst et borgermøde om året.  
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Borgerforeningen  

Borgerforeningen driver i dag Resenbrohuset, men har store udfordringer med hensyn til 
rengøring. Borgerforeningen har været nødsaget til at ansætte et rengøringsselskab, der 
er 3 gange så dyrt, som det beløb de fik gjort ret før i tiden. Den forøgede omkostning vil 
på sigt medføre en prisstigning for leje af huset. 

Udover huset, afholder Borgerforeningen lotterispil. 

 

Resenbro skole   

Det er vigtigt for Resenbro skole, at have et fast grundlag af elever. 

Der vil til næste skole år (efterår 2011) starte 14 elever i børnehave klassen. Efteråret 
2012 vil der starte 34 elever hvis prognoserne holder, så det giver en udfordring til skolen. 

Prognosen for skolen siger at elevtallet vil stige til omkring 170-180 elever indenfor den 
nærmeste årrække. 

Næste skoleår kan timetallet holdes. 

Der er pt. 10 lærere og 5 pædagoger tilsluttet Resenbro skole. 

Der laves fælles ledelse af pedel arbejdet. Jan indgår i dette samarbejde fra den 1/1-12 

Børnehaven vil i fremtiden have fælles ledelse med Voel og Gjern. 

Lone der har ledet børnehaven i Skærbæk og Resenbro, skal fra 1/1-12 lede Sejs 
børnehave. 

   

Resenbro skole har lavet et oplæg, til en ny skolestruktur for Resenbro skole.  

Resenbro skole vil gerne være på forkant, hvis den igen skulle være lukningstruet. 

Skolestukturen går ud på at have en overbygningsskole 7-10 kl. Overbygningsskolen skal 
fødes af 3 eller flere fødeskoler fra 0-6 kl. De 3 fødeskoler skal levere elever til 
overbygningsskolen. De 4 skoler skal betragtes som en skole med fælles ledelse og 
mulighed for at flytte rundt med lærer og andre resurser. Børnehaverne omkring 
fødeskolerne skal også indgå i samarbejdet. 

Skolerne skal så have fælles budget.  

 

RUIF 

Hvordan kan lokalsamfundet bidrage til støtte af RUIF. 

Hvordan sikrer vi i lokalsamfundet, at der bliver ved at være tilgang til RUIF. 

RUIF arbejder i øjeblikket på at finde en person, der vil drive cafeen, efter at John og 
Maibritt er stoppet. Der er prøvet forskellige muligheder eks. Flexjobber men der er ikke 
nok timer, til at en bestyre kan få en dagsløn ud af det. Det er vigtigt, at cafeen bliver 
videreført for at bevare næringsbrevet. Foreløbig vil cafeen blive drevet på frivillig basis. 
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Lokalråd 

Lokalrådet redegjorde for hvad de har arbejdet og arbejder med i øjeblikket. 

- Rema 1000 er færdig, sagen er afsluttet. 

- Byggegrunde ved golfbanen, afventer godkendelse, sagen følges løbende. 

- Vima grund udstykke til boliger, Konsortiet bag Vima har ikke travlt, der er ikke 

kommet noget udspil fra dem endnu. Sagen følges løbende. 

- Jyllandsringen, der arbejdes på at få en ny miljøgodkendelse. 

- Lokalrådets hjemmeside. Der er kommet ny hjemmeside, den vil blive opdateret 

løbende. Referater og andet vil blive lagt ud på hjemmesiden. 

  

Byportalen 

Byportalens hjemmeside er blevet opdateret med nyt styresystem, det giver flere 

muligheder, der på sigt vil blive udnyttet. 

Charlotte efterlyser flere indslag fra alle foreninger i byen. 

Hvordan kan vi komme til at gøre byportalen mere synlig? Et forsalg kunne være en tv 

skærm der er opsat hos Rema eller skolen. 

Charlotte fortalte om Broliv der har det formål at kæde foreningerne sammen i byen. 

Tilbygning 

Henrik Jensen fortalte om tilbygningen til hallen. Der vil blive et antal klasseværelser og 

motionscenter. Budgettet for tilbygningen er 2,8 millioner. Henrik søger fonde og 

kommunen om penge. 
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Beslutninger 

Det blev besluttet at afholde fælles møde 2 gange om året, Lokalrådet indkalder til mødet. 

Mødet afholdes med fast agenda. Se forslag nedenfor 

 Nyt fra de forskellige foreninger, generel information. 

 Status på tidligere besluttede arbejdsområder, har vi nået målet, eller skal der 

arbejdes videre med emnet. 

 Forslag fra foreninger, hvilke nye emner skal der arbejdes med. Alle foreninger 

bidrager med forslag og nye tiltag. 

 Beslutte 3-4 nye eller tidligere arbejdsområder, der skal arbejdes med frem til 

næste møde. 

 

Næste møde er tirsdag den 1. november. Børnehaven skal inviteres med.  

4 emner der skal arbejdes med frem til den 1.november: 

1. Cafeen hvad kan vi gøre med bemanding, kan cafeen bruges til samlingspunkt for 

unge. 

2. Alle foreninger skal være bedre til at sende deres arrangementer til byportalen 

(Charlotte) så de kan ligges ind i kalenderen. 

3.  Henrik Jensen vil søge fonde, om midler til infoskærm med byportalen. Skærmen 

skal evt. opsættes hos Rema 1000 

4. Der skal undersøges om muligheden for at få anbragt en hjertestarter hos Rema 

1000. Solbo har en hjertestarter.  


