
Referat 

Lokalrådsmøde den 7. januar 2016 på Røde-Gaard 

Deltagere: alle samt Rune. 

• Lokalrådets nye formand, Marcus bød velkommen og ønskede godt nytår. Han udtrykte 3 

ambitioner. En udviklingsplan (udkast udsendt med dagsordenen), at portalen skal op at køre 

(Lokalrådet tager bolden), og at vi i lokalrådet fortsætter som vi plejer. 

• Referatet fra mødet den 10. december blev godkendt. 

• Birgitte blevet ringet op om noget web. Der vil blive ringet op igen udenfor arbejdstiden. 

Standpunktet er, at vi er godt tilfredse med det, vi har. 

• Rune oplyste, at der netop nu starter en høring om ud- og ombygning på ældreområdet. Denne 

høring kører frem til april. For tiden er der plejecentre placeret rundt omkring i hele kommunen. 

Som i København tænkes der nu på at give plejecentrene fri, så det i højere grad end nu bliver 

muligt for de enkelte plejecentre at profilere sig, og begrebet profilplejehjem er på tale. Måske skal 

de enkelte plejecentre frisættes, så de i højere grad får mulighed for at profilere sig. 

• Lokalrådet kan med fordel indgå i dialog med Røde-Gaard og måske Solbo for at finde frem til 

noget, der kunne være en bæredygtig lokal løsning. Under alle omstændigheder vil lokalrådet 

indgive et høringssvar. 

• Udskydningen af en ny skolestruktur hilses velkommen. Måske er der problematisk at skulle 

gennemføre en ny struktur i et valgår (2017). 

• Formanden præsenterede sit udkast til en udviklingsplan. Planens enkelte punkter blev drøftet, og 

der var enighed om, at det ville være en god ide, at de enkelte punkter blev bearbejdet med 

henblik på, at planen kunne indgå som ”grundstamme” i borgermødet i Linå, der holdes den 3. 

marts i Linå Forsamlingshus. Forsamlingshuset adviseres (vistnok af Allan). 

• Kalle påtog sig opgaven med at brodere på punkterne: Resenbro bytorv (i samarbejde med Solbo, 

der også er interessent), Skærbæk handelstorv, Linå bytorv i samarbejde med Ingrid og adgang til 

åen. De øvrige punkter blev ikke afsat, men nedenfor nogle synspunkter. Omkring Linå bytorv er 

der et problem med en nedlagt købmandsforretning – en skamplet for byen og torvet. 

• Resenbro er nu en del af Silkeborg by. Det betyder, at vi ikke er en landsby og skal behandles som 

man bliver i Silkeborg.  

• Skoleveje, eventuelle nedsatte hastigheder i Resenbro, opgradering af veje og stier, Eftersyn af 

Linås gader med henblik på renovering, vejføring på Skellerupvej og tilkørsel til Jyllandsringen, 2+1 

vej blev berørt. Skal i en eller anden form indgå på borgermødet. 

• Lokalrådet støtter en bibeholdelse af planen om forlægning af Hårupvej. 

• Rune oplyste, at der snart bliver afholdt et kommuneplansmøde. 

• Brochurer mm. I forbindelse med borgermødet står Marcus og Birgitte for. Facebook blev i den 

anledning drøftet. Kan det nå ud til flere – navnlig yngre familier? Majken og Rune ser på det. 

• Regnskabet godkendt. Formand og kasserer foretager indlevering til kommunen. 

Næste Møde den 4. februar kl. 17.00 på Røde-Gaard. (Afbud fra Rune). 

Referent: Kalle den 7. januar 2016. 


