
Referat Lokalrådsmøde den 8. juni 2017 

Mødet afholdt i Golfklubben og afsluttet med middag. 

Afbud fra Ingrid, Jette og Rune. 

• Referat fra mødet den 4, maj 2017 godkendt. 
• Erik G. omtalte artikel i MA om fredning af stort område øst for Dybdalen. Kommunens planer 

omkring vejføringer er ikke af den grund påvirket af fredningen. 
• Erik J. fortalte, at Silkeborg Forsyning vil afholde møde i sensommeren, hvor man kan tegne 

kontrakter om tilslutning. Det giver samtidig et billede af tilslutningen, der skal være 55%. 
• Majken fortalte, at Byportalens penge er gået til skolen med 5.000 kr., Broløbet med 10.000 kr. og 

15.000 kr. afsat til foredrag. 
• Ulla omtalte Voel lokalråds arbejde med et multihus. Vi kunne måske udveksle ideer med dem. 
• Marcus kom i forbindelse med at arrangere et opstillingsmøde til lokalrådsvalg i november med en 

efterlysning af vores vedtægter. Det blev herunder sagt, at der findes standardvedtægter for 
lokalråd i kommunen. Efterfølgende har Erik G. meddelt, at han har gravet vores vedtægter frem og 
vil sende dem til Marcus. 

• Det blev besluttet at vores møde den 10. august skal have det punkt på dagsordenen, at der skal 
planlægges et opstillingsmøde i september. Her kan interesserede melde sig, og det kan på mødet 
afgøres, om et valg er nødvendigt. Melder der sig flere kandidater end der skal være i lokalrådet, 
skal vi afholde lokalrådsvalg samme dag som valg til byråd og regionsråd. Så valg og valgprocedure 
skal på dagsordenen i august. 

• Opstillingsmødet i september skal være i Resenbrohuset, der nu igen kan benyttes uden betaling. 
• Birgitte oplyste, at der er betalt penge til Rødegaartds Venner. 
• Web/facebook udsat. 
• I den udsendte cykelplan mangler initiativer omkring Møllegårdsvej og Skellerupvej ved skolen. 

Marcus reagerer på den udsendte plan og beskriver en hævet firkant omkring 
Skellerupvej/Møllegårdsvej som en god fartdæmper. Han påtaler også den manglende plan 
omkring skolen.  

• Marcus undersøger endvidere problematikken omkring opsættelse af variable kantskilte. Hvordan 
skal man forholde sig omkring opsættelse af sådanne skilte? 

• Ulla omtalte en manglende cykelsti på Dybdalen. Hun ønskede også, at lokalrådet fremadrettet skal 
se på mulighederne for at forskønne hele trekanten i byens centrum. 

• Næste møde den 10. august kl. 17.00 på Rødegaard. 

Herefter spiste vi en fin middag i golfklubbens restaurant og ønskede hinanden en god sommer. 

Referent: Kalle den 11. juni 2017.  


