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

møde i Resenbro Lokalråd april 2021.
8. april kl. 19.00-20.50
Virtuelt –Microsoft Teams

Dagsorden: Ordstyrer Knud
1.

Eventuelle borgerhenvendelser.
Knud har fået en henvendelse fra Jørgen Jørgensen vedrørende en evt. kanoplads ved
Gudenåen. Han er inviteret på Teams. Se mere under bilag.
Vi havde besøg af Jørgen Jensen på mødet, hvor han fremlagde sit forslag om etablering
af en platform ved Gudenåren. Rune vil prøve at forhøre sig i kommunen, hvad de tænker
om det lovmæssige, og om hvor det evt. kan lade sig gøre pga. strømforhold og div.
fredninger. Rune vender tilbage.

2.

Projekter vi vil i gang med/videre med/tage initiativ til
- Naturområde i Linå.
Er der nyt?
Intet nyt, Jette har rykket John Kusk, Silkeborg kommune, om svar vedr. det grønne areal
omkring sportspladsen, men endnu ikke hørt fra ham.
- Resenbro OutDoor
Seneste nyt.
Projektet har fået bevilliget 10.000 kr. til at gøre oplægget mere detaljeret. Vi var oppe
mod projekter, som har været undervejs i meget længere tid. Arbejdsgruppen vil gerne
lave et borgermøde for at inddrage borgerne i Resenbro og finde ud af, hvad de gerne vil
med deres by. Vi forestiller os et møde i juni eller efter sommerferien. Det var der
opbakning til blandt lokalrådets medlemmer. Gruppen arbejder videre med projektet. Der
arbejdes bl.a. med naturformidling, afmærkede stier, bevægelse og mininaturvejleder.
Gruppen tænker også "den grønne kile" ind i projektet- området mellem Dybdalsvej og
Skærbækvej. Se punkt 4. Møde med Poul Erik Thystrup
- Trafik
Tunnel under Dybdalen
Tidligere har evt. tunnel under Dybdalen været noget der skulle tænkes ind som en del af
moderniseringen af Dybdalen. Der er afsat 24,5 mio. til forlængelse af Hårupvej og 18
mio. til Dybdalen i kommunens budget for Ring 3 i 2026-27. Det er dog uvist, hvordan
dette projekt kommer til at se ud med det ændrede trafikmønster. Vi skal tage stilling til,
om det er et strategisk område, som vi skal arbejde for evt. i samarbejde med skolen og
andre i lokalområdet. Vigtigt emne til kommende borgermøder.
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3.

Velkomst-foldere – hvad bør være med
Hvordan kommer vi videre?
Der mangler input om private initiativer i Resenbro. Vi laver første udgave uden private
initiativer, så kan det evt. komme med i kommende udgaver.
Se opdateret udgave på hjemmesiden
http://resenbro.com/files/Resenbrobrochure%20mar21.pdf
Tanken er at uddele til alle i Resenbro i løbet af foråret, helst med et indstik med reklame
for Lokalrådet.
Linåfolderen: Der laves et mindre optryk på 50 stk., og der tilføjes ny gruppe på
Facebook: Linå Petanque

4. Resenbro: Møde med Poul Erik Thystrup
Poul Erik Thystrup fra Kommunen mødtes med os den 12. marts.
Kort oplæg fra Camilla om, hvor vi står.
Mødet omhandlede den grønne kile, der ligger mellem Dybdalvej og Skærbækvej. Det
bliver nok Vej og Trafik som overtager stykket fra Banedanmark, og derfor får det nok
status som vejmatrikel. Det betyder, at der ikke bliver så mange restriktioner på, hvad vi
kan bruge det til, men det betyder også, at det er muligt at lave parkeringspladser.
Kommunen mener, at der er brug for parkeringspladser i området, og det kunne derfor
være oplagt at bruge dette område.
Den problemstilling er vi meget opmærksomme på.
Der er flere borgere, der synes at det er en dårlig ide, og OutDoor-gruppen har også
planer for området. Vi vil gerne undersøge, hvad borgerne i Resenbro mener, derfor er det
oplagt med et borgermøde. OutDoor-gruppen arbejder videre med sine planer for kilen og
borgermøde.
Vi vil arbejde på at søge anlægsmidler fra kommunen.
Camilla får lavet et lamineret kort 120cm x 85cm over området.

5. Nyt fra kommunen – se bilag
6.

Status på arbejdet med forskønnelse – Resenbro
Hvordan kommer vi videre? Mon der er
nogle petanque-spillere rundt om, der
gerne vil mødes, når det bliver varmere?
Kontakt til firmaer med speciale i udeudstyr?
Der har været møde med kommunen, de
vil gerne etablere en petanquebane ud for
bord/bænkesættet ind mod Silkeborg
(billedet).
Der bliver plantet noget der ligner hæk på
”volden” langs Skærbækvej.
Der kommer borde-bænke sæt - 1 på
hvert fliseområde, og vi undersøger, om
der evt. kan etableres en lille legeplads
ex. som på Odinsvej i Hvinningdal.
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7. Status på hjemmesiden
Skal vi arbejde på opdatere siderne ud over Linå?
Evt. lidt mere materiale fra Mollerup og Hårup, der sker nyt i Mollerup.
Input modtages gerne.
8. Bordet rundt
Jette har haft møde med medarbejdere fra Silkeborg kommune om erstatning for den
fjernede ”større-børns-legeplads” på Kløverpladsen. Inden første møde havde Jette forhørt
sig hos børnefamilier om ønsker til nye aktivitetsmuligheder.
Møder og drøftelser er mundet ud i, at der nu arbejdes på at få etableret følgende på
Kløverpladsen:
• Fortsat mulighed for at spille håndbold eller fodbold med de nuværende 2 mål. Det
blev lovet, at der bliver gjort en indsats for slippe af med muldvarpene, der skyder
op over alt, så der bliver en jævn bane at spille
• Mulighed for at løbe på rulleskøjter, løbehjul m.m. på vejen og parkeringspladsen.
Det blev lovet, at den nye parkeringsbelægning kunne ændres til asfalt under det
afsluttende udbedringsarbejde, som P-pladsentreprenøren skal foretage.
• Bord/bænke, hvor ”man kan hænge ud”. De 3 sæt i forbindelse med petanquebanen
kan fint bruges til det.
• Parkourbane på arealet mellem petanquehuset og hallen. Parkourbanens omfang
afhænger af, hvor mange penge Ejendomsafdelingen, der stod for fjernelsen i
forbindelse med etablering af den nye legeplads til Børnehuset, kan afsætte til
projektet. Jette har fastholdt, at det ikke er Linås problem, at nogen har fjernet
Linås gave i forbindelse med Linå Byfornyelse. Hvis den ene kasse ikke har de
penge, der skal til, så må de finde pengene i en anden afdeling på Silkeborg
kommune.
Jette skal have nyt møde med Torben Nielsen fra Kultur og Fritid den 19. april på pladsen
til nærmere planlægning. Der vil i forbindelse med projektet skulle findes en person i
brugergruppen til parkourbanen, som kan være kontaktperson over for Silkeborg
kommune. Det blev oplyst, at det som regel giver en fornemmelse af ejerskab til banen og
dermed interesse for at holde øje med banen.
En optimistisk tidsplan vil nok være, at arbejdet kan sættes i gang umiddelbart efter
sommerferien. Der skal formentlig søges byggetilladelse, der p.t. har lang ekspeditionstid.
Knud har haft møde med Morten Hæk, som er ny kandidat til byrådet. Morten Hæk var
interesseret i, hvad der foregår i området, og hvad der er vigtigt for vores lokalområde.
Har i påsken haft besøg af Ekstrabladet, som satte fokus på den ofte for hurtige trafik
igennem Resenbro. https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/danskerne-har-sluppetspeederen/8522065
Indtil videre ikke noget nyt fra kommunen efter seneste henvendelse i januar vedr.
trafikforhold.
Camilla: Hvad skal de nye busstoppesteder i Skærbæk/Resenbro bruges til, betyder det at
busrute 1 ikke længere kører af Sensommervej?
De nye busstoppesteder er etableret i forbindelse med at rute 113 kommer til at køre
igennem Resenbro. Busrute 1 vil stadig køre ad Sensommervej, men busruten omstilles til
2 timers drift til sommer.
9.

Hvervekampagne til lokalrådet, der er snart valg.
Evt. borgermøde i efteråret, vi vil gerne holde et borgemøde både i Resenbro og Linå. Der
er stor forskel på lokalområdernes behov, så det er vigtigt at holde to møder.
Et tidligere oplæg kan ses http://resenbro.com/files/invitation%20til%20borgermode.pdf

3

På løbesedlen var der inden i billeder fra et Lokalrådsmøde og billede med navne af
medlemmerne
Det kunne være en ide, at lave små YouTube film hvor vi fortæller om vores arbejde til at
lægge ud på Facebook og hjemmesiden resenbro.com
10. Årshjul –
Ideer til planen - se bilag. Alle må gerne skriver punkter på og sende det til Knud
11. Forslag til dagsorden og dato for næste møde.
Forslag til næste møde den 6. maj
12. Eventuelt
Referent: Mette Degn

Bilag pkt. 1:
Oplægget starter:
Hej Resenbro Lokalråd!
Jeg ved ikke, om det er jer jeg skal henvende mig til?
Ville det være en opgave for lokalrådet at arbejde for at få etableret en platform (f.eks. 1 x 4 m)
ved broen over Gudenåen; på nordsiden.
Vi er efterhånden en del kajakroere og vel også kanoroere i Resenbro.
Det er p.t. temmelig besværligt at starte fra stedet.
Med venlig hilsen - Jørgen Jørgensen
Siden bl.a. fulgt op med:
Hermed lidt oplysninger om det isætnings-/landgang sted jeg har foreslået.
Billederne er fra Sminge kajakklub bro og i princippet som jeg forestiller mig det her ved
Resenbro.

Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
Og kommentarer:

- Ideen er rigtig god. jeg tror man skal arbejde med placeringen.
Af erfaring vil jeg sige så skal en bro placeres, hvor strømmen ikke er så stærk, ellers bliver det
besværligt at komme i eller op. Der er i Skærbæk en grund der går ned til Gudenåen, som har været
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grundejernes. Det vil være oplagt at placere den her. Herudover er der også noget omkring
sejlrenden, der skal friholdes, hvor broanlæg ikke må komme for tæt på.
(Rune).
- Måske kunne Skov- og Naturstyrelsen gøres interesseret. Det er jo et aktiv for den renoverede
træksti.
(Kalle)

- Tilsyneladende fra Idrætsforeningen Adventure Your Life. Der er forespurgt, tilbagemeldinger er

NEJ, det vil man ikke gå ind i, da alt er fredet.
(Jørn Hugin Kristensen)

Bilag pkt. 5:
Nyt fra Silkeborg Kommune – marts 2021
Prognose for boliger og borgere i Resenbro, Linå og Mollerup de næste 13 år
Ifølge Boligprogram 2021-2033 forventes der i de næste 13 år at komme 68 nye boliger i Linå, 23
nye boliger i Resenbro og 32 nye boliger i Mollerup.
Set tilbage på 2020 kom der for området Linå, Hårup og Laven 31 nye boliger og for Resenbro 10
nye boliger.
På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I
2021 bor der 1.484 i Linå. Det forventes at stige frem til 2034 til 1.586. For Resenbro bor der i 2021
2.008. Det forventes at stige til 2.064 i 2023 og derfra at falde frem til 2034 til 1.998.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Ændringer i den kollektive trafik
Fra sommeren 2021 reduceres betjeningen mellem Låsby-Linå og Hårup med seks ture på
hverdage.
Fra sommeren 2021 bliver kørslen i Linå og Hårup reduceret yderligere for at etablere betjeningen
af Sorring. Indbyggertallet i Sorring er 1.152 og i Linå 516. Den foreslåede betjening med rute 113 er
derfor højere end minimumsservicemålet.
I Resenbro betjener bybuslinje 1 Godthåbsvej, Aarhusvej og Resenbro by, og regionalruterne
betjener Aarhusvej. Så Aarhusvej og Resenbro har mange busafgange.
Frekvensen på bybuslinje 1 sænkes til timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i
weekender. Det betyder, at Resenbro på hverdage vil være betjent med 17 bybusafgange og 27
afgange på rute 113 og 223 - hertil kommer 10 ture på rute 313, som kører via Gødvad.
Ændringerne sker i sommeren 2021.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 16)
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Gudenåen:
Hvad koster oversvømmelser ved Gudenåen?
Der er blevet lavet en analyse af, hvad det koster, når Gudenåen går over sine breder. De
foreløbige resultater langs hele Gudenåen er, at ved en 5-års-hændelse koster det 72 mio. kr., ved
en 20 års-hændelse koster det 85 mio. kr. og ved en 100-års-hændelse koster det 109 mio. kr.
Tallene skal ses som det værst mulige scenarie, da analysen antager, at der sker en skade ved
oversvømmelsen. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for
helhedsplanen for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.
Der er også blevet lavet en demo-version af et varslingssystem, som kan give prognoser for
vandstanden Gudenåen to dage frem. Se demoversionen via linket.
her: https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/borgerrettet-materiale/borgermateriale-vedr-gudenaen/
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 16)

Hvem skal skære grøden i 2021?
Gudenåcentralen kan igen få lov til at skære grøden, hvis de kan gøre det, som Sloths Naturpleje
gjorde det sidste år. Der skar Sloths Naturpleje grøden på fire dage. Det har Klima- og Miljøudvalget
besluttet.
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I 2019 og 2020 var det Sloths Naturpleje, som blev hyret til at stå for grødeskæringen, fordi Klimaog Miljøudvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring end den Gudenåcentralen
tidligere havde lavet.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 18)

Grundlaget for ekstra grødeskæring var ikke på plads
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at der ikke var grundlag for en ekstraordinær
grødeskæring i september sidste år.
Klagenævnet har i deres afgørelse skrevet, at beslutningen om at skære grøden ekstraordinært ikke
indeholdte en fyldestgørende forklaring. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om afgørelsen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 24)
Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her.
Venlig hilsen
Claus Gade Linddahl
Kommunikationskonsulent
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Bilag pkt. 10:
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