Til Lokalrådets medlemmer, suppleant, seniorsuppleant og observatør
Referat af:
Dato & tid:
Sted:

møde i Resenbro Lokalråd juni 2021.
7. juni kl. 17 - 20.50
Golfbanen, Greenhouse, Resenbro

Dagsorden: Ordstyrer Rune
1.

Eventuelle borgerhenvendelser.
Knud har fået en henvendelse vedrørende medlem fra Mollerup.
Karen Stær kommer og fremlægger.
Der sker rigtig meget i Mollerup lige nu og det er svært at følge med i høring af
nuværende og kommende projekter. Karen er bekymret for inddragelse af de lokale
borgere i Mollerup. Rune vil prøve at arrangere at nogle af medlemmer fra Plan og
vejudvalget kommer forbi til et møde i Mollerup.
Henvendelse fra Lisbeth Hansen:
Lisbeth kunne rigtig godt tænke sig at vi arbejde på, at få vejbump på Sensommervej. Vi
har dog tidligere været i kontakte med kommunen, og der etableres normalt ikke vejbump
på en villavej, og det er også et problem i forhold til bussen, som stadig vil køre ad
Sensommervej hver time.

2.

Projekter vi vil i gang med/videre med/tage initiativ til
Resenbro Outdoor
Der arbejdes videre med projektet, men vi er lidt i et vadested.
Kommunen har overtaget det grønne stykke efter BaneDanmark, men stykket er
reserveret til parkeringsplads/cykelsti og så længe det er det, giver det ikke mening at
søge penge til etablering af noget på stykket.
Vi vil efter sommerferien lave et høringsbrev til kommunen for at finde ud af, hvilke planer
der er med supercykelstien, sikker skolevej, tunnel og parkeringspladser. Camilla tager
kontakt til Solbo for at undersøge, om de stadig har brug for parkeringspladser.

3. Forslag om genetablering af selvstændigt lokalråd i Linå
Orientering ved Jette og Mette om udviklingen.
Og hvad tænker vi og borgerne selv i Mollerup og Hårup?
Vi har haft møde med Martin Jakobsen fra Nærdemokratiudvalget og der er fuld opbakning
til en adskillelse af lokalområderne, hvis vi er enige i lokalområdet.
Vi vil holde et opstillingsmøde i september og finde ud af, om der er kandidater til et
lokalråd i Linå, og vi vil undersøge, hvad borgerne fra Mollerup og evt. Hårup vil.
Beslutningen skal godkendes af Nærdemokratiudvalget og byrådet.

4. Nyt fra kommunen –
Nærdemokrati - Nyhedsbrev - maj 2021- se her:
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
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herunder cykelfestival, Danmarks Vildeste Kommune, Nordea-fondens ”Her bor vi-pulje”
mm.
Oplæg om kommunens budget 2022 ved Enhedslisten m.fl.?
Høringssvar om:
- Affalds- og Ressourceplan 2021 – 2026 for Silkeborg Kommune
Her står f.eks. at
Prognosen viser en forventet stigning i mængden af husholdningsaffald i perioden 2019 til
2033 på 24 % i Silkeborg Kommune.
Mængden af affald, der kan genbruges og genanvendes, forventes at stige blandt andet
med afsæt i den øgede bevidsthed ved borgerne, samt øgede krav til sortering.
På landsplan viser prognosen en forventet stigning i mængden af husholdningsaffald på
16 % og en stigning på 22 % i mængden af erhvervsaffald i perioden 2019 – 2033.
(Så her ligger Silkeborg over.)
- Varmeplan 2021 – 2030 for Silkeborg Kommune.
I visionen for 2030 står bl.a.:
Mål



Varmeproduktionen på varmeværkerne er fossilfri i 2030
Olie og naturgas er udfaset af den individuelle varmeforsyning i 2030
Her står også, at der hverken i Linå eller Resenbro vil være mulighed for tilslutning til
fjernvarme til afløsning af gas eller olieforsyning til opvarmning.
(Så det betyder investering i f.eks. varmepumpe, som er en betragtelig udgift selv med
tilskud fra staten.)
Bemærk - offentlig høring fra den 2. juni til den 28. juli 2021.
Beslutningen er at vi ikke laver et høringsbrev fra lokalrådet til de to planer.

5.

Status på arbejdet med forskønnelse – Resenbro
Intet nyt, vi afventer at kommunen gør arbejdet færdig.
Knud har købt græs/blomsterblanding og sår den snarest på voldene.

6. Status på hjemmesiden
Hvem overtager kontakten til Facebook, hvis Linå etablerer selvstændigt lokalråd?
Uafklaret indtil videre.

7.

Bordet rundt
Erik: Der kommer ny leder på Jyllandsringen
Jette: Har ikke hørt noget fra Lene Søgaard, der efter artikel i Midtjyllands Avis omkring
stor-børns legeplads på Kløverpladsen, lovede at tage kontakt til os: Vi rykker for svar.
Mangler stadig asfalts arbejde i Linå, rykker igen…
11. juni kom der svar, hvor der bl.a. står:
Det er aftalt at de i næste uge lave opretning / færdiggørelse af arealet.
På hele arealet bliver der fjernet græs. På boldbanen bliver der udjævnet med ekstra muld. Omkring
petanque bliver der jævnet og opfyldt med muld til alle kanter.
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Fodboldmålene bliver i en periode flyttet over til græsset ved hallen for at give det renoverede græs fred
i en periode.
Jeg vil rigtig gerne om vi kunne mødes i forhold til bålplads / mm., som Entreprenørgården gerne vil
etablere derude i forlængelse af græsprojektet. Men tror lige vi skal have afklaret et par ting, inden jeg
siger go.
Jeg kan endvidere oplyse, at det er Anders Christian Larsen og jeg, der har dialogen fremadrettet, og at
Ejendomsafdelingen ikke har yderligere at tilføje.
Venlig hilsen
Torben Nielsen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Vild natur, afventer stadig tilbagemelding fra kommunen ang. naturstykke bag
fodboldbanerne. Senest: der er kommet foreløbigt svar.
Rune: Der kommer en pulje til forskønnelse af stier, der er 650.000 kr. i puljen
Camilla: Vil kigge nærmere på Nordea fondens pulje "Her bor vi", deadline 23. sep.
Knud: Kigger videre på trafikproblemerne og er ved at lave noget til hjemmesiden.

8.

Hvervekampagne til lokalrådet, der er snart valg.
Oplæg til borgermøde(r) i efteråret.

Vi planlægger et opstillingsmøde i Resenbro den 8. sep. og et i Linå, den 2. sep.,
begge kl. 19.
9.

Forslag til dagsorden og dato for næste møde.
Overveje udkast til hvervekampagne
Næste møde den 12. aug. kl. 18:30 hos Birgitte, Sensommervej 110.

10. Eventuelt herunder hygge.
Referent: Mette Degn
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