
 

 

Referat lokalrådsmøde 

Rødegaard den 1. september 2016 

Afbud: Majken og Flemming. 

Deltagere: Erik Gam, Erik Jensen, Birgitte Niebuhr, Ingrid Bason, Marcus Sommerbirk og Rune Kristensen 

• Referatet fra august mødet godkendt. 
• Motorvejen åbner om en uge. Meget glædeligt. Vi forventer derefter en del mindre trafik på 

Dybdalen og lidt mindre på Møllegårdsvej og Skærbækvej. 
• Erik har en fast hotline til kommunen. Prøver at få opmærksomheden henledt på at 

hastighedsmåleren på Dybdalen ikke virker efter hensigten. Viser kun en del af et ”4-tal”. 
• Ingrid har fået en opdatering fra kommunen vedr. nedrivning af den gamle købmandsbutik i Linå.  

Mette Vissing fortæller, at nedrivningen forventes i oktober/november i år. 
• Rune fortæller, at udvidelsen af børnehaven går i gang meget snart. 
• Resenbro Skoles omfattende udvidelse og restaurering er færdig. Marcus forhører, om der 

planlægges åbent hus eller evt. en rundvisning i den anledning. 
• Erik fortæller, at fremføring af fjernvarme til Resenbro er planlagt, men det har forholdsvis lange 

udsigter. Nok tidligst om 10 år. 
• Kommunen har inviteret til en lokalrådspris. Førstepræmien er 40.000 kr. 
• Det blev diskuteret, om vi skal ”koble os” på de Facebook sider der er for Resenbro (Resenbro By) 

og for Linå (Linå NYT) – og helt droppe forhåbningerne om at få en byportal op at køre igen. 
Enighed om at vores resenbro.com og en god Facebook gruppe vil kunne dække det meste af 
behovet. Punktet vendes desuden på næste møde, når Majken også er med. 

• Med hensyn til nyt fokuspunkt fremførte Rune det gentagne behov for at få gjort noget ved 
skolesti-krydsningen på Dybdalen og Marcus vil gerne have fokus på at få opbrudt den ”transport 
korridor” der er igennem Resenbro. Marcus synes ikke længere at der kan være hold i påstanden 
om at trafikchikaner vil genere busdriften, når der adskillige steder i kommunen er chikaner på 
steder med højfrekvent busdrift: Frederiksberggade, Julsøvej, Gjessøvej (ved Silkeborg Bad), 
Ansvej, Nørreskov Bakke (øverst), Smingevej, m.fl. Det blev besluttet at slå de to sammen til et 
fokuspunkt og eventuelt emne til næste borgermøde. Rune vil arrangere et formøde med Frank 
Borch-Olsen, hvor Marcus også deltager. 

• Der er to potentielle lokalrådsmedlemmer i udsigt. Til efter næste valg. Begge inviteres til næste 
møde. 

• Økonomien er fortsat fin.  
• Næste møde: Den 6. oktober kl. 17.00 på Rødegaard. 

Referent: Marcus den 3. september 2016.  


