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Referat af lokalrådsmødet torsdag den 10. januar 2019, kl. 17.30 – 19.00. 

Sted:    Mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro 
Deltagere:  Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Erik Jensen (EJ), Mette Degn (MD), 

Jette Kirkegaard Sørensen (JKS), Olesia Sommerbirk (OK),  
Afbud:  Birgitte Niebuhr (BN), Rune Dreier Kristensen (RDK) observatør 
Referent:  Kalle Baarstrøm (KB) 14.1.19, (KN) 16.1.19. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer: KN valgt som ordstyrer. 
 

2. Dialog med Borgerne: Ingen borgere mødt. Problematikken omkring hus ved rundkørslen 
drøftet. Huset, der skæmmer bybilledet, er sat til tvangsauktion. Vi afventer resultatet af den. Kan 
tages op til ny drøftelse herefter. 

 
3. Godkendelse af dagsorden: KN omtalte det usædvanligt fyldige referat. Ullas papir er et rigtig 

godt arbejdspapir for lokalrådet, idet det kommer rundt om alle problemstillinger. 
 

4. Nyt fra Silkeborg Kommune:  
a. Nærdemokratiudvalget:  
Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 10. december 2018, Se link:  
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget/2018/10december1630 
Fra mødet kan specielt nævnes, at udvalget i forbindelse med deres drøftelse af årsplanen for 2019, 
også drøftede konference og temamøder for lokalrådene. Udvalget fastsatte følgende datoer, som 
lokalrådene allerede nu kan reservere: Temamøde tirsdag 19. marts fra kl. 17-19; Temamøde tirsdag 
24. september fra kl. 17-19;Nærdemokratikonference lørdag 9. november fra kl. 9-15. 
Endvidere kan nyeste nyhedsbrev ses via dette link: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-
naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve 

 
Kommunen har vedtaget en planstrategi 2040, der er sendt til høring frem til 28. 2. 2019. Lokalrådet 
tager punktet op på mødet i februar. Hans Okholm har slået til lyd for opførelse af lejeboliger i mindre 
bysamfund, er det noget, vi skal tage med i et høringssvar. Temamøderne tages op igen. Datoer 
fremgår af dagsordenen. Eventuelt møde kan bookes. 
 
b.  Byrådets beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup til dato, se link: 
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade 
 
Ingen kommentarer. 
 
c.     Høringer:  
- Planstrategi 2040: Godkendt af Byrådet den 17.12.2018. Høringsperiode: 03.01.-28.02.2019. Se Link: 
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Planstrategi 
- Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Linå. Se bilag 1. 
 
Høringssvar vedrørende den gamle rytterskole  i Linå fra en borger  i Linå  lægger op til, at kommunen 
køber bygningen og renoverer den i den oprindelige stil. Herefter kan bygningen anvendes til forskellige 
formål af byens borgere. Der  indrettes endvidere en udstilling om  rytterskoler. Vores høringssvar er 
afsendt og falder for en dels vedkommende sammen med dette. 
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5. Lokalrådets aktiviteter, budget og økonomi 2018/2019 
a. Nykonstituering og Formandsoverdragelse for lokalrådsår 2019 

 
Lokalrådet konstituerede sig. Formand: Knud (KN), næstformand: Mette (MD). Kasserer og 
referent: Birgitte (BN) og Kalle (KB). 
 

b. Formandens Beretning for lokalrådsåret 2018 
 

UB sender formandsberetning i januar. 
 

c. Afslutning og indsendelse af Regnskab for lokalrådsåret 2018  
 

KN og BN afslutter regnskab for lokalrådsåret 2018 inden fristens udløb. 
 

 
6. Planlægning af to Borgermøder forår 2019, Resenbro (28.03.) og Linå (21.03.) 

 
EJ oplyste, at Silkeborg Forsyning planlægger et møde om fjernvarme i Resenbro sidst i januar eller 
begyndelsen af februar. Mødet er et oplysningsmøde, hvor folk ud fra en orientering kan stille 
spørgsmål. Hans Okholm har bebudet en revision af kommunens varmeplan til oktober. Lokalrådet 
anmodes om at være behjælpelig omkring udsendelse af materiale. Vi fandt, at det ville være i orden 
med sådan et oplysningsmøde, og formanden eller EJ svarer Forsyningen. 
 
Borgermøderne kunne tænkes at handle om Linås og Resenbros forskønnelse. Mødernes indhold 
planlægges på mødet i februar. KB kommer med oplæg for Resenbros vedkommende. JKS og MD 
tænker specielt Linå.  

 
 

7. Projekter og Aktiviteter under Lokalrådet 
a.   Linå Skoletransport, MD 
 

Intet nyt. 
 
b.   Sikker Skoletransport i Resenbro, UB  
 

 Intet nyt. UB kontaktperson og taler med Lars Puur 
 

c.   Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte/Fredning af Stidalen, KB  
 

 KB refererede fra sit møde med Gry og Poul Erik Thystrup i december, hvor der blev talt om 
forskønnelse af Resenbro bymidte samt om åbning af adgang til grønne områder og Gudenåen 
med bro og trækstien. KB blev efterfølgende indbudt som repræsentant for lokalrådet i et 
partnerskab om udnyttelse af muligheder for outdoor aktiviteter på trækstien. Næste møde er 
sidst i januar. KB refererer fra dette møde i februar, og arbejder videre på en realisering af en 
forskønnelse. Der udarbejdes en samlet plan, der deles op i mindre delprojekter. 

 
8. Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet 

a. Opfølgning på første juletræstænding i Resenbro den 9. december 2018. Se bilag 2 
 
UB m. fl. omtalte juletræet ved Rema. Det var en god oplevelse og skal blive en tradition. Der var 
omkring 20 deltagere. I Linå har det været en tradition længe, og de havde ca. 100 deltagere, 
fortalte JKS. UB oplyste om lokalrådenes formandsmøde den 4. 2., og om møde vedrørende 
Folkemødet den 24. 1. 

  KN havde set, at der står forbavsende lidt om Resenbro i Wiki. Opfordrede KB til at se på det. 



3 
 

  JKS fortalte bl.a. om en artikelserie om Linå kro i Midtjyllands Avis. Æblelunden er blevet 
beplantet med træer, som kirken har betalt. Der bliver plantet flere. Desuden er der 
fællesspisning den 24. januar, hvor de unge står for maden. Forsamlingshuset er også en succes, 
og så er kroen nu helt væk. Jette omtalte også, at hun havde spurgt en fra Mollerup om en 
Molleruptekst. Uvist om det bliver til noget. 

 
b. Nyhedsbrev: Borgernetværk i fællesskab mod ensomhed blandt ældre december 2018 

Se Bilag 3 
 

9. Forslag til næste dagsorden  
 

10. Eventuelt  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilag 1.    
 
Lokalrådets høringssvar af 17. december 2018 - Nedrivning af bevaringsværdig 
bygning på Nedrivning af bygning 1 og bygning 2 på adressen Linågyden 7, på Linågyden 7 
8600 Silkeborg: 

 
På vegne af Lokalrådet for Resenbro-Linå-Hårup-Mollerup sendes følgende 
bemærkninger: 

  
Henset til hovedbygningens historiske værdi – den er i sin tid opført som rytterskole, 
hvor såvel Silkeborgs skolepligtige børn som børnene i den øvrige del af  Linå 
kommune skulle undervises -  så vi meget gerne, at bygningen blev bevaret. 

  
Men henset til ejendommens manglende vedligeholdelse igennem en lang årrække og 
ejendommens nuværende stand betragter vi den som aldeles uskøn. 

 
Den vil desuden kunne virke skæmmende og kunne have negativ virkning for 
salg/udlejning af de nye boliger, der p.t. opføres på Overgårdsvænget lige over for 
Linågyden 7. 

  
Med mindre nogen vil gøre noget for at reetablere og renovere bygningen, vil 
Lokalrådet derfor se positivt på en nedrivning af begge bygninger. 

  
   

Venlig hilsen 
  

Jette Kirkegaard Sørensen 
Lokalrådsrepræsentant for Linå 
Linå Skolebakke 5 
8600 Silkeborg 
Tlf. 2173 1179 
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Bilag 2 – UBs tekst (02.12.2018) til:  Juletræstænding i Resenbro. Publiceret på: 
Resenbro Lokalråds hjemmeside og Resenbro By FBside. 

’For første gang har vi i år (2018) et rigtigt juletræ i Resenbro på den lille græsplæne ved indkørselen 
til Kurt Andersen's forretningspark og REMA 1000 på Sensommervej. 

Resenbro Lokalråd henvendte sig i løbet af november med ideen til Kurt Andersen og købmand 
Michael Dahl Petersen, REMA 1000, der tog overordentlig vel imod ideen og nu har sponsoreret og 
afhentet juletræet fra Michael's egen plantage og udsmykket med rigtig gammeldags lyskæde fra 
Kurt's juleudsmykningskasse.  

Træet bliver sammen med den øvrige smukke julelysudsmykning tændt hver dag kl. 16.00 fra den 
1. december af Kurt. Og sammen tænder vi det så igen søndag den 9. december 2018 kl. 16.00 
hvor købmand Michael byder på kaffe og småkager, og sodavand og andet godt tll børnene. Og hvor 
I også kan møde nogle af vores gode lokalrådsmedlemmer. 

Vi håber meget at se mange gode Resenbro, Linå, Hårup og Mollerup borgere i julelysets skær, og 
med lejlighed til en snak med Lokalrådet og hinanden om hvad der rører sig i vores lokalområde, og 
hvordan mon vi bedst kan få vores ønsker og drømme for vores lokalområde sat i gang og opfyldt. 

 

Mange julehilsener og vel mødt fra 

Resenbro Lokalråd 

www.resenbro.com 
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Bilag 3 – Nyhedsbrev Borgernetværk i fællesskab mod ensomhed blandt ældre 
december 2018. 14.12.2018 

Året er tæt på at gå på hæld og det giver anledning til at gøre status. 

Historie: Borgernetværket har eksisteret siden 2014 og har holdt 1⁄2 årlige møder, hvor alle 
interesserede grupper er blevet inviteret, bl.a. pensionistforeninger, venneforeninger, Ældre 
Sagen, Seniorrådet, Blå Kors, Røde Kors, Frivilligcentret, Selvhjælp Silkeborg, præsterne, 
menighedsråd, sognemedarbejder, biblioteket, lokalråd, lokalpsykiatrien mm. 

Borgernetværksmøder: Forårets møde var i Sorring med fokus på tilflyttere i lokalsamfundet, 
hvordan tager vi imod, og hvordan bliver man taget imod. 

I efteråret deltog netværket i: Folkemødet d. 28-29/9. Det var en succes! 

Vi satte fokus på ensomhed, og der skal lyde en STOR tak for den flotte indsats af de frivillig, som 
deltog på dagen. Ensomhed blev sat på dagsordenen, og mange tanker blev sat i gang. Rigtig 
mange var flittige med at udfylde ”æbler”, der blev sat på et træ. Der blev svaret 

på spørgsmålet ”Hvad kan du gøre, når du møder ensomheden?” Der kom rigtig mange gode 
ideer frem! De vil blive præsenteret på næste borgenetværks møde. 

Næste borgernetværksmøde: Torsdag d. 7 februar 2019 kl. 13-15 i Alhuset, Skolegade 5, 
Kjellerup. Dagen vil indeholde en oplægsholder, som der arbejdes stærk på. Vi skal høre om der 
er nyt om ensomheden, og hvad vi kan gøre... 

Facebook: Sundhedshuset Silkeborg, der er kommet gode ideer til at modvirke ensomhed. 
Giv det gerne et ”Like”. 

  
Ensomhed på hjemmesiden er blevet opdatereret og indeholder i dag mange guldkorn. Det 
kan være stedet, hvor du kan hente ideer. https://silkeborg.dk/Borger/Seniorer-og-
pensionister/Ensomhed 

Velkommen til +65 årige, som flytter til Silkeborg kommune. Siden august 2017 er der hver 
måned blevet sendt et velkomstbrev til ny-tilflyttere, altså pensionister, som kommer hertil fra 
andre kommuner eller udlandet. Derudover bliver der holdt ”Velkomstmøder”, hvert 1⁄2 år, hvor 
der er mulighed for at høre om muligheder i kommunen og i lokalsamfundet. Vi ved at, når der 
skabes et netværk / fællesskaber fra starten, så kan det være med til at forebygge ensomhed. 
Gennem det sidste år er der gennemsnitlig flyttet 16 borgere pr. måned over 65 år til kommunen. 
(Der er ikke tal på, hvor mange der flytter rundt i vores egne kommune.) 

Borgerne har givet meget positive tilbage meldinger fra velkomstmøderne, hvor de også har fået 
en mulepose med hjem med nyttige folder. Nogle af dem kan ses på hjemmesiden: 
https://silkeborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Ensomhed 

Spisegrupper: Der er fortsat godt gang i 2 spisegrupper på Marienlund og her i efteråret er der 
startet en ny mandespisegruppe. Borgere dertil er fundet via de forebyggende hjemmebesøg. Har 
du spørgsmål dertil, spørg gerne undertegnede😉 

Spændende læsning: Frivilligt arbejde forebygger ensomhed: 
https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/48_2018 

Tænk på andre i juletiden, kom forbi naboen, familien, bekendte – SMIL til andre. 

Rigtig glædelig jul og godt forebyggende nytår. 

De bedste forebyggende julehilsner fra tovholder: Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske 
Tlf. 4041 2265. 


