
Referat af møde mellem foreninger i Resenbro  
1. Maj 2012 

_________________________________________________________________________ 

Side 1 af 4 
 

 
Referat af fællesmøde afholdt i Resenbrohuset den 1. maj 2012 

Fremmødte foreninger. 

- Støtteforeningen (Poul Sørensen, Jytte Dalgas) 
- Borgerforeningen (Ingolf Christensen) 
- Resenbro lokalrådet (Vibeke Vogelius, Henrik Bush, Thomas Skovbjerg, Lars 

Christensen, Flemming Kjær Lauersen, Ingelise Andersen) 
- Skolen (Lars Voigt) 
- RUIF (Kresten Karlsen, Kenneth Veng Jespersen) 
- Byportalen (Thomas Skovbjerg) 
- Silkeborg Kommune Nærdemokrati udvalget (Rune Kristensen) 
- Rødegårds venner (Birgith Johnsen) 

 

Der blev budt velkommen af Lokalrådsformanden Vibeke Vogelius.  

 

Beretning fra foreninger og de udfordringer de arbejder med: 

 

Støtteforeningen 

 Støtteforeningen arbejder med følgende. 
- Salg af lodsedler. 
- Frugt til børn efter træning, fodbold, håndbold og andet. 
- Med til at lave mad til byfesten 
- Har fået nyt medlem i bestyrelsen. 

 
Rødegårds venner  
 

- Målsætning for Rødegårds venner er flere fælles aktiviteter for de ældre, der 
arrangeres bl.a. nytårsfest, forårsfest og der er dans hver anden måned for beboer 
på plejehjemmet og andre udefra. Der er i øjeblikket 127 medlemmer.   

- Der arrangeres bankospil hver anden uge i salen på plejehjemmet, med deltagelse 
af 30-40 personer.  

- Foreningen Rødegårds venner er veldrevet og har en god økonomi. 
- På byportalen offentliggøres arrangementer der afholdes af Rødegårds venner.   

 
Busforeningen ud i det blå 
 

- Efter lukning/sammenlægning af andre plejehjem i Silkeborg kommune, blev der en 
minibus i overskud. I den forbindelse er der dannet en ny forening ” Busforeningen 
ud i det blå” der varetager driften af bussen. Foreningen har egen bestyrelse og en 
selvstændig forening. 

- Busforeningen ud i det blå er en sammenslutning af 4 plejehjem, Sejs, Gjern, 
Rødegård og Gødvad. 

- Bussen kører ud i det blå med beboer fra de 4 plejehjem op pårørende. 
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Borgerforeningen  

- Borgerforeningen har arbejdet med at få en hjertestarter i Resenbro huset. De vil i 
den forbindelse gerne have støtte fra andre foreninger i Resenbro, til at dække de 
årlige drift omkostninger på 5000 kr. Der findes i forvejen en hjertestarter ved Solbo 
og Jyllandsringen. 
 

- For at betjene hjertestarteren er det nødvendigt at have gennemgået kursus i 
brugen af denne, borgerforeningen vil gerne afholde en sådan kursus. Kurset i 
betjening af hjertestarteren og livreddende førstehjælp kan der deltage 15-20 
personer. Det vil koste omkring 2000 kr. alt i alt, ca. 100-150 kr. pr. person. 

- Det er vigtigt at mange bliver uddannet i første hjælp, da hjertestarteren kun er et 
supplement til behandlingen, og det er den livreddende førstehjælp der absolut det 
vigtigste.     

- Borgerforeningen vil gerne have flere lotterispil. 

 

Resenbro skole   

- Skolen arbejder med en model, hvor flere skoler samarbejder. Modellen går ud på 
at der er flere mindre skoler uden overbygning, som er fødeskole til en større skole 
med overbygning. Alle skoler har fælles ledelse.  

- Mulighed for omlægning af busruter, således at de blå busser kører gennem Linå 
og videre til Resenbro. På den måde kan elever fra Linå nemmere gå i skole i 
Resenbro. 

- Skolen er i en positiv udvikling, som der ser ud nu starter der 31 elever i den nye  
0 kl. 

-  3 kl. er også meget stor næsten 30 elever. 
- Skolen har akut mangel på plads, og den forbindelse snakket om at ændre 

billedkunst til et klasseværelse, der er også indsendt forslag om udbygning af hallen 
til Silkeborg Kommune. 

- Skolen er ved at søge kommunen om en permanent tilladelse, til at sætte figurer op 
på indfaldsvejene til Resenbro, da dette har en god præventiv effekt på farten. 

- Vibeke Vogelius har haft kontakt til andre skoler uden overbygning (7-10 kl.), for at 
hører om disse var interesseret i en samarbejde med Resenbro, dette blev 
modtaget meget positivt og der arbejdes videre. 
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RUIF 

- RUIF har været ude i en ekstraordinær general forsamling i forbindelse med 
formandsskift, dette er nu på plads og der valgt en ny formand. Kresten bliver som 
formand i en overgangs periode. 

- Fodbold er i fremgang og går godt. Især de små årgange har stor tilslutning. 
- Gymnastik er i fremgang og går godt. 
- Senior håndbold damer går ok, herre senior er der knap så stor tilslutning. 
- Økonomien er rigtig god, blandet pga. gymnastik. 
- Der er akut mangel på opbevarings plads til diverse sports udstyr. 

Brandinspektøren fra Silkeborg brand og redning har været på besøg i 
Resenbrohallen. RUIF har fået at vide at de rum, der normalt anvendes til 
opbevaring af gymnastikredskaber og andet udstyr, ikke kan benyttes i det omfang 
de bruges i dag pga. brandfare. Der mangler derfor akut plads til redskaber, RUIF 
har indsendt forslag til Silkeborg Kommune om udbygning af hallen. 

-  
 

- Resenbro Lokalråd vil indsende RUIF ønske om mere plads til udstyr. Ønsket 
tilføjes på Silkeborg Kommunens huskeseddel, der indsendes til Silkeborg 
Kommune i Maj måned.   
 

 
Lokalråd 
Lokalrådet redegjorde for hvad de arbejder med i øjeblikket. 

- Lokalrådet indsender i maj måned huskeseddel til Silkeborg Kommune.  
- Lokalrådet arbejder stadig med trafiksikring af Dybdalen og Dybdalsvej, samt 

Skjellerupvej hvor der især er store udfordringer med farten. 
- Der arbejdes på at lave cykel stativer, ved busholdepladsen for enden af 

Skærbækvænget. Silkeborg Kommune har muligvis fundet penge til at etablerer 
cykel stativerne.     

- Sejs lokalråd har lavet en beskrivelse af gåture omkring Sejs, Resenbro lokalråd vil  
gerne lave noget lignende? 

- I forbindelse med Kommuneplan 2013 ønsker Silkeborg Kommune, at Lokalrådet i 
samarbejde med andre foreninger i byen, laver en film om Resenbro. Udstyr til 
dette udlånes af Kommunen. Filmen ligget på kommunens hjemmeside, den må 
være 4 minutter lang. Der er bred opbakning fra foreningerne i byen til dette.  

- Der arbejdes fortsat med Vima grunde. 
- Golf grunde: Der er lavet lokalplan for golf grunde. 
- Jyllandsringen: Miljøgodkendelsessagen følges.  
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Byportalen 

- Kunne godt bruge mere information fra andre foreninger, til at ligge på byportalen. 
- Byportalens wepmaster er syg, og er ikke til at komme i kontakt med, det er i 

øjeblikket ikke muligt at lave ændringer af selve funktionen af byportalen. Det er 
stadig muligt at lægge indslag og andet på byportalen. 

 
 
Nærdomokratiudvalget. 

- Alle foreninger i byen syntes det er dejligt, at der et kommet en repræsentant for 
nærdomokratiudvalget. 

- Der blev informeret om at vejstrækningen fra Gødvad til Resenbro, snarest ville 
blive renoveret / ombygget. 

- Der blev informeret om at omlægning til fjernvarme, også sker i Resenbro. Der 
arbejdes på forskellige løsninger, så der vil gå en del år inden der er en varmeplan 
for Resenbro området. Det vil derfor være en god ide at være opmærksom på dette.   
 

Nye emner der arbejdes videre med.  3 tidligere (1-3) og 2 nye (4-5). 
 

1. Forskønnelse af byen ved indkørsels veje. Der nedsættes et udvalg i forbindelse 
med borgermøde.  

2. Trafiksikring af dybdalen. Ansvar: Lokalråd og Skolen. 
3. Bybus Linå. Ansvar: Lokalrådet og Skolen. 
4. Information skærm ved Rema. 
5. Borgermøde. 

 
 

Svar på opfølgning. 
Der er enighed om at arbejde videre med de 3 tidligere emner. 

1. Der nedsættes et udvalg bestående af Birgith Johnsen, Jytte Dalgas og Flemming 
Kjær Lauersen. Emnet ligge ud på byportalen, således at beboerne i Resenbro kan 
skrive deres forslag til forskønnelse af byen. Forslag fra borgerene indsendes til 
Jytte Dalgas.   

2. Der arbejdes stadig med trafiksikring af Dybdalen. 
3. Lokalrådet vil arbejde med buslinie til Linå. 
4. Kresten Karlsen vil tage kontakte til Torben Andersen og Henrik Jensen, for at se 

hvilke muligheder, der er for at finde sponsorer til en info skærm. 
5. Det blev besluttet at holde et borgermøde, hvor hver forening kan få taletid hvis de 

ønsker det. Der kunne evt. inviteres relevante folk fra Kommunen. 
Emner indtil videre.  

o RUIF: Akut pladsmangel, udbygning af hallen. 
o Skolen: Akut udbygning af skolen, pga. af større børneantal, hvordan skal 

Resenbroskole se ud i fremtiden? 
o Lokalrådet: Trafiksikring, motorvejen, fjernvarme, byfornyelse,  
o Huset: Hvordan udnyttes huset bedre.     

 
Næste fælles møde er tirsdag den 6.November 2012.   


