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Referat af fællesmøde afholdt i Resenbrohuset den 6. november 2012 

Fremmødte foreninger. 

- Støtteforeningen (Poul og Else Sørensen, Jytte Dalgas, Susanne Lorentzen) 
- Borgerforeningen (Ingelise Andersen) 
- Resenbro lokalråd (Vibeke Vogelius, Henrik Hansen, Thomas Skovbjerg, Flemming 

Kjær Lauersen, Ingelise Andersen) 
- Skolen (Susanne Lorentzen) 
- RUIF (Kresten Karlsen, Allan) 
- Byportalen (Charlotte) 
- Silkeborg Kommune (Rune Kristensen) 
- Rødegårds venner (Birgith Johnsen, Else Sørensen) 
- Busforeningen ud i det blå (Birgith Johnsen) 
- Sponsor udvalget (Susanne Lorentzen) 

 

Beretning fra foreninger og de udfordringer de arbejder med: 

 

Støtteforeningen 

- Salg af lodsedler. 
- Frugt til børn efter træning, fodbold, håndbold og andet. De søger flere frivillige. 
- Hjælper med at lave mad til byfesten 
- Arrangerer julemarch hvor der deltager ca. 200 personer. 
- Arrangerer julemarked, de vil gerne have flere standpladser. 
- Er med arrangere gadefodbold. 

 
Rødegårds venner  

 
- Rødegårds venner har arrangeret et samarbejde med SFOen og Dagplejen. De 2 

institutioner kommer jævnligt på Rødegård, til glæde for unge og ældre. 
- Rødegårds venner afholder julefest på Rødegård, hvor der er tilmeldt 86 

mennesker. 
 
Busforeningen ud i det blå 
 

- Busforeningen går godt og de holder budgettet. 
- Beboerne på Rødegård har mulighed for at komme ud og køre en tur. 
- Busforeningen er en selvstændig forening. 

  
 

Borgerforeningen  

- Arrangerer Lotterispil, de vil gerne have flere deltagere til lotterispil. 
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Resenbro skole   

- Situationen omkring den fremtidige skoleledelse er endnu ikke afklaret, der regnes 
med en afklaring omkring årsskiftet. 

- Ombygningen af billedkunst er sat i gang, og forventes afsluttet til juleferien. 

 

RUIF 

- Allan er ny formand i RUIF. 
- I forbindelse med ombygningen af skolen, nedlægges de 2 omklædningsrum der er 

på skolen. RUIF har inviteret Sten Vindum fra Kultur- og Fritidsudvalget, med 
henblik på en løsning. RUIF ønsker 2 nye omklædningsrum, redskabsrum for 
gymnastik og boldrum til håndbold og fodbold. RUIF har lavet et oplæg til et 
løsningsforslag.   

- Fodbold er i fremgang og går godt. Især de små årgange har stor tilslutning. 
- Medlemstallet er stigende, der har aldrig været så mange medlemmer i RUIF, som 

der er i øjeblikket. 
- Efter at hallen er overgået fra at være en skolehal, til Kultur- og Fritidsudvalget, er 

det nemmere for RUIF at få gennemført tiltag og ændringer. Der er b.la. kommet nyt 
lydanlæg i hallen.   

- Der er faldende tilslutning til Senior herre fodbold.  
- Økonomien er rigtig god, blandt andet pga. gymnastik. 
- Der kommer muligvis et håndbold hold tilbage fra Voel. 
- Cafeen: 3 unge mennesker står for cafeen, de har været på hygiejne kursus. De har 

også rengøring i huset.  
 

 
Lokalråd 

- Der er trafik plan i høring, Lokalrådet indsender høringssvar. 
- Der har været trafikmåling flere steder i Resenbro, og der er størst overskridelse af 

farten på Dybdalen og Skellerupvej. 
- Det skal undersøges om naturstien til Silkeborg, lukkes i forbindelse med bygningen 

af motorvejen. 
- Lokalrådet forventer at der kommer en skolestruktur debat, efter Kommunevalget i 

2013.  
- Vibeke er med i et udvalg, der har til hensigt at lave en beskrivelse af, hvor de 

forskellige hjertestarterne er placeret i lokalsamfundet, og hvordan man lettest kan 
finde dem. 

- Lokalhistorisk arkiv i Silkeborg, vil gerne have indsendt relevant materiale, der kan 
beskrive Silkeborg og omegn. 

- Støtteforeningen ønsker at der afholdes et borgermøde, hvor fremtidens Resenbro 
debatteres. Ved næste kommende borgermøde, vil Lokalrådet arbejde på at vi kan 
få denne debat. 

- Thomas Skovbjerg er valgt som Bo-mester for Resenbro området. Lokalrådet har 
lavet en beskrivelse af lokalområdet, beskrivelsen ligges på Silkeborg Kommunes 
hjemmeside og Facebook. 

- Der kommer kommunalvalg den 13. november 2013.  
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Byportalen 

- Byportalens wepmaster er syg, og er ikke til at komme i kontakt med. Det er derfor i 
øjeblikket ikke muligt at lave ændringer af selve funktionen af Byportalen.  
Det er stadig muligt at lægge indslag og andet på Byportalen. 

- Programmet der styrer hjemmesiden skal opdateres/ udskiftes, der er begyndt at 
komme fejl på den nuværende hjemmeside. Fejlende kan kun rettes ved at 
opdatere styreprogrammet. Derfor søges der efter en ny WEP master. 

- Der er hvert år afsat et fast beløb til vedligeholdelse af hjemmesiden. 
- Jytte, Rune og Thomas kender muligvis en person der kunne hjælpe, de ville 

forespørge, om de pågældende er interesserede.  
 
 
Nærdemokrati udvalget 

- Der er ønske om en legeplads i Skærbæk området. Der søges efter et egnet sted. 
- Der planlægges en udvidelse af Resendalvej i sommeren 2013, det forventes at 

vejen lukker i 2-3 måneder, mens arbejdet forestår. Broen i Resenbro renoveres, 
eller udskiftes, muligvis til en bredere bro. Det er afsat 40 millioner til projektet.    
 

Tennis klubben. 
- Tennisklubben har 50 medlemmer, hvoraf 30 er aktive. 
- Økonomien kører rundt. 
- Tennisklubben vil gerne have adgang til cafeen, så de har mulighed, for et sted at 

samles. 
- RUIF mener at Tennisklubben muligvis er berettiget til et tilskud, dette bør 

undersøges. 
 
Sponsor udvalget. 

- Har fjernet de skilte i hallen, der ikke længere sponsorerer. 
- Har udleveret 273 træningsdragter, de er sponseret af B-Young, Aksel Lorentzen 

og Scanvo. 
- Torben arbejder på en mulighed for en stor info skærm overfor Rema 1000.  

 
Nye emner der arbejdes videre med.  
 

1. Forskønnelse af byen ved indkørsels veje.   
2. Trafiksikring I Resenbro. 
3. Info skærm ved Rema 1000 
4. Ny WEP master til Byportalen. 

 
 

Næste fælles møde er tirsdag den 7. maj 2013.   


