
Borgermøde i Linå 21. marts 2019 
 

Dagsorden: 
• Velkommen ved Resenbro lokalråd 

o Hvorfor er vi en del af Resenbro Lokalråd? 
o Opfølgning på ideer til kommuneplanen 2016 

• Hvad sker der i lokalområdet i dag? 
• Kom og hør små indlæg fra bl.a. Dagplejerne, LLIF, Kirken, Seniorklubben, 

Forsamlingshuset, Husholdningsforeningen mm (andre indlæg modtages gerne) 
• Pause med øl/vand/kaffe 
• Hvad ønsker vi der skal ske med vores landsby? Kom med gode ideer til, hvad vi skal 

arbejde for i fremtiden. 
      

Notat udarbejdet af formanden, Knud Nissen: 
”Tak for at have været med til et vellykket og spændende møde i Linå. 
Ca. 60 fremmødte og engagerede borgere og to meget dygtige lokalrådsmedlem/suppleant der 
styrede et fint program. 
Det var godt at høre lokale fortælle om, hvad der rører sig i Linå.  
 
-  En aktiv idrætsforening - faktisk med flest medlemmer over 30 år, run på motionslokalet - 
søaktiviteter i Laven og en del, der gerne vil være instruktører - alle frivillige kræfter! 
-  En aktiv præst som fortalte om alt det, som kirken tager del i - sågår planter frugttræer. 
Kor for børn/unge og ældre. 
Sune kommer også til mødet i Resenbro, hvis han kan få det passet ind. 
-  En aktiv seniorklub med 15-17 faste deltagere, der mødes til billard/brætspil og kage/ i 
klubhuset og petanque i sommersæsonen, og volley om vinteren samt cykelture. 
-  Et forsamlingshus, der har samlet op efter Borgerforeningen blev nedlagt med fine 
arrangementer, fællesspisning, fastelavn, Halloween, Skt. Hans og forsøg med LAN. 
-  Husholdningsforeningen med 117 medlemmer, der har arrangeret modeopvisning, 
blomsterarr., mad/sund mad, yoga, foredrag, virksomhedsbesøg, teateraften. 
De kan også, som flere af de andre godt bruge yngre kræfter - det var også tydeligt blandt de 
fremmødte, at de fleste havde været unge. 
-  En svømmeklub, der dyrker vandaktiviter og får et rundstykke i Nordvestbadet for 20 kr - 
mellem 6 og 8 om morgenen! 
 
Der var god debat ved bordene og fine tilbagemeldinger. Vi opfordrede til at man kan komme 
og forelægge sager, som man gerne vil have lokalrådets støtte og opbakning til. 
Det var i den grad opløftende at være med til - og vi fik også kaffe! 
Jeg fik rost både Jette og Mette for deres fine arbejde og store viden om lokale forhold. 
Tak - et flot arrangement - og nu har vi passeret jævndøgn, så det går i sandhed mod lysere 
tider.” 
 
Ideer/spørgsmål fra de fremmødte 
 
Mollerup: 

• Hvad med Mollerup by (nu hvor svinefarmen er stoppet)  
Hvad er evt. kommunens planen med grunden, skal der være grønt areal?, 
byggegrunde? virksomheder? 

• Hvor lang tid kan dårlige bygninger stå, og hvad med evt. skadedyrsbekæmpelse 
• Forskønnelse af Mollerup 



 
 
Fælles: 

• Fælles Foreningsfest i Linå Hallen (aktiv ungdom) 
• Måske kunne man selv have service med til fællesspisning (mindre opvask for dem der 

står for det)  
 
Trafik: 

• Anebjergvejs udvidelse efter motorvejens færdiggørelse 
• Trafik chikane ved Linågyden og Vangvedvejen 
• Fodgængerfelt fra Linåbuen til kirken 
• Nede ved Linåbuen 

 
Linå: 

• Borde + bænke ved Linå Torv + blomster 
• Vedligehold af købmandsgrunden, hvem sørger for det? 
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