
Referat 

Lokalrådsmøde den 6. april 2017 

Afbud: Ingrid, Flemming, Majken, Ulla og Rune. 

Gæster: Else og Poul Sørensen samt Aase Lundgreen. 

Marcus bød gæsterne velkommen, hvorefter referatet fra martsmødet blev godkendt. 

Referat af mødet med gæster: 

• Aase efterlyste borgermøder afholdt i Resenbro. Hun fortalte, at lokalrådet kunne anvende Resenbrohuset 
til sådanne møder gratis. Hun gjorde opmærksom på, at offentliggørelse af borgermøder skal tilgå alle i god 
tid, og at mange manglede viden om det senest afholdte borgermøde om kommuneplanen i Linå. En 
henvendelse til Susanne Lorentsen kunne løse problemet med omdeling til husstandene i Resenbro, da der 
er fodbolddrenge, der gerne vil stå for det. 

• Aase spurgte også ind til valg til lokalråd i november. Hun pegede på, at der skulle være et opstillingsmøde, 
hvor kandidater kunne melde sig. Marcus svarede, at der ville komme et opstillings- og inspirationsmøde 
efter sommerferien. Lokalrådet vil også sikre en bedre oplysning om borgermøder. 

• Else savnede også en invitation til alle husstande til borgermødet i Linå. Hun pegede ganske som Aase på 
vigtigheden af, at alle får de nødvendige oplysninger om borgermøder og efterlyste et møde for borgerne i 
Resenbro. Lokalrådet fandt dette rigtigt og vil arbejde på at lave opstillingsmødet i efteråret til et 
kombineret møde, der også skal finde frem til de synspunkter borgerne finder, der fremadrettet skal 
arbejdes med i et kommende lokalråd. Uddeling af foldere kan foreningerne tage sig af. 

• Poul efterlyste større synlighed omkring lokalrådet. Han mente, at mange i Resenbro ikke vidste, at der 
fandtes et lokalråd. Lokalrådet tog ideen til efterretning, men mente også, at borgerne selv måtte gøre en 
aktiv indsats og bl.a. søge oplysninger på hjemmesiden og nettet i øvrigt. 

Øvrigt referat: 

• Erik G. havde fået løfte fra kommunen om, at der igen vil blive fejet på Dybdalen. Derudover foreslog han, at 
lokalrådet kunne overveje en tur til Christiansborg med omvisning. De arrangerede ture derover er ikke ret 
dyre. 

• Marcus oplyste, at der var indkommet omkring 600 indlæg omkring kommuneplanen, heraf en stor del om 
speedwayplaceringen i Hårup. Lokalrådet har også sendt svar omkring dette. Marcus nævnte endvidere, at 
der er udsendt en revideret trafikplan i høring. Vi tager stilling senere. 

• Jette oplyste, at der ikke er nyt omkring byggegrunde i Linå. Har ikke hørt, om Rune har talt med 
borgmesteren om det, som han antydede det på borgermødet. 

• Forsyningen har indbudt til møde om fjernvarme den 19. og 20. april i Voel og Resenbro. Alle i Resenbro vil 
modtage en indbydelse til mødet. Erik J. deltager i Voel den 19. Den 20. møder vi i salen på Rødegaard kl. 
18.00. Forsyningen tager sig af alt det praktiske og for servering. 

• Web/facebook udsættes. 
• Økonomien er ok. 
• Næste møde de 4. maj 2017.  

 

Referent: Kalle den 7. april 2017.  


