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Referat fra bestyrelsesmøde, den 4.oktober 2011 kl. 19.00 i Resenbro Lokalråd. 
 
Fraværende: Henrik Bush og Lars 
 
1. punkt.  Godkendelse af referat 

Se sidste referat: sidste referat 
 
2. punkt.  Aktuelt bestyrelsesarbejde 

- Silkeborg kommune har indbudt til nærdemokratikonferencen 2011 den 29. 
oktober. Vibeke, Ingelise og måske Henrik H. vil deltage.   

- Henrik Hansen gjorde opmærksom på at Silkeborg Kommune har en 
udviklingsstrategi hvori Jyllandsringen indgår se side 9. LINK til 
udviklingsstrategi: 
http://issuu.com/silkeborg/docs/udviklingsstrategi_2024?mode=window&ba
ckgroundColor=%23222222 Udviklingsstrategi 2024 sendes i høring 3. 
oktober til 28. november. Vibeke vil forfatte et høringssvar. 
 

-  Nærdemokrati udvalget besøger Resenbro lokalråd den 16. november fra 
kl.16-18, i den forbindelse vil lokalrådet lave en powerpoint præsentation af 
vores syn Resenbro. Præsentationen er opdelt i 3 emner, der vil i 
præsentationen kun blive anvendt hovedpunkter der snakkes ud fra, evt. 
billeder, Thomas skaffer projektor. 
 

- Område 1. Trafik, ansvarlig Henrik Bush, emner: Dybdalen fartdæmpning 
fortov andet, Skjellerupvej fart, Cykel holdeplads ved busstoppested ud for 
Rosenlund, Resendalvej udvidelse og andet. 

 
- Område 2.  Skolen, ansvarlig Thomas S. Der tages kontakt til 

skolebestyrelsen for at hører hvilke emner de arbejder med, således at 
Lokalrådet og skolen indsatsområder er afstemt. Emner: Hvordan bevares 
skolen, Børne udvikling, renovering, statens indkøbscentral godt eller 
dårligt for skolen, og andet. 

 
- Område 3. Byudvikling, ansvarlig Henrik Hansen. Emner: Hvordan kunne 

en udvidelse af Resenbro evt. se ud. 
 
Emner sammensættes i powerpoint efter fælles møde den 1. november, 
Thomas laver skabelon. 

 
 

3. punkt.  Nyt fra formanden. 
- Vibeke arbejder stadig på af få arrangeret et møde med Hans Okholm. 

  

http://www.resenbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/forside/aktiviteter/samarbejde+mellem+foreninger+i+resenbro
http://issuu.com/silkeborg/docs/udviklingsstrategi_2024?mode=window&backgroundColor=%23222222
http://issuu.com/silkeborg/docs/udviklingsstrategi_2024?mode=window&backgroundColor=%23222222


Referat lokalrådsmøde i Resenbro  
4. oktober 2011 

_________________________________________________________________________ 

Side 2 af 2 
 

 
4. punkt.  Nyt fra udvalgene: 
 
                Byplanlægning: 

- Henrik Hansen taget kontakt til Morten Blumensaat for at hører status på 
Vima grundene. 

- Lokalplan for golfgrundene ser godt ud, Vibeke indsender svar til 
kommunen. 

                 
Natur/kultur: 

- Lokalråd har godkendt stinavne fra kommunen, vi ønsker dog at       
  Gjernstien omdøbes til Naturstien eller Resenbro bane sti. 
 
 
                Trafik:  

- Der arbejdes forsat med fartdæmpning og fortov på Dybdalen. 
                 
                 
                            
 
5. punkt.  Diskussion af udvalgte emner: 
6. punkt.  Eventuelt. 

- Vibeke bager kage til fællesmøde den 1. november. 
- Nærdemokrati udvalgsmøde den 16. november sørger Ingelise for kaffe og 

frugt. 
- Bookning af lokaler til den 1 og 16. november står Flemming og Ingelise 

for. 
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