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Referat fra lokalrådsmøde den 1. november 2018, 17.30-19.00 
 
Sted:  Mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro 
Deltagere:  Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Birgitte Niebuhr (BN)  

Erik Jensen (EJ),  Mette Degn (MD), Jette Kirkegaard Sørensen (JKS),  
Olesia Kutalo (OK) 

Afbud:  Mette Degn (MD) deltog dog delvist i mødet 
Uden afbud:  Rune Dreier Kristensen (RDK), Observatør 
Referent:  KB 05.11.2018, UB 08.11.2018 
 
 
Dagsorden: 
 
1.    Valg af ordstyrer 
KN valgt som ordstyrer. Han havde inddelt dagsordenens punkter i minutter, så det kunne passe med et møde på 1 
time. Dette holdt ikke helt, men metoden til styring af mødet er rigtig god. 

2.     Dialog med Borgerne 
Ingen borgere var mødt op. 
 
3.     Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 

 
4. Nyt fra Silkeborg Kommune:  
a. Nærdemokratiudvalget:  

Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 22. oktober 2018, Se link:  
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget/2018/22oktober1630 
  
Endvidere kan nyeste nyhedsbrev ses via dette link: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-
naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve 

Lokalrådets kommentar: Som det fremgår af Nærdemokratiudvalgets mødereferat, har Udvalgsmedlemmerne  
modtaget en del bemærkninger om, at Nærdemokratikonferencen i år manglede tid til dialog og netværk lokalrådene i 
mellem. Der er i udvalget forståelse for behovet for en selvstændig konference, uanset evt. nyt folkemøde eller ej.  

UB sammenfattede lokalrådets afgivne bemærkninger til at tage udgangspunkt I Samarbejdsaftalen mellem Silkeborg 
Kommune og Lokalrådene som nøgledokument, hvor en årlig nærdemokratikonference skulle være den helt centrale 
platform for dialog, erfaringsudveksling mellem og kompetenceudvikling af de nye lokalråd 2018-2021. Med 
sammenlægning med Folkemødet – uden forudgående konsultation med lokalrådene, gav 2018 
Nærdemokratikonferencen ikke mulighed herfor.  

Endvidere kunne man tænke sig, at Nærdemokratiudvalget under en ny Byrådsperiode ville være interesseret I og 
have en direkte interesse i at møde 'sine' 28 nye lokalråd og sammen videreudvikle og udforme visioner, politik og 
ideer for nærdemokratiet for den den nye Byråds/Lokalrådsperiode. Der er derfor nu ønske om et særskilt 
temamøde/konference om Samarbejdsaftalen og realisering af det nye Byråds vision for Nærdemokrati I Silkeborg 
som det bedste I Danmark.   

b. Byrådets beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup til dato, se link: 
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade 

 
Lokalrådets kommentar: Der er ingen nye beslutninger i perioden. 

https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget/2018/22oktober1630
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
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c.      Høringer og Afgørelser: Ønske om nedlæggelse af grusvej mellem Skellerupspang 5 og 9: 
https://silkeborg.dk/Kommunen/Høringer-og-afgørelser/Aktuelle-høringer/Hoering-vedroerende-oenske-om-
nedlaeggelse-af-grusvej-mellem-Skellerupspang-5-og-Skellerupspang-9 
 
Høringssagen: Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning med ønske om at nedlægge grusvejen mellem 
Skellerupspang 5 og Skellerupspang 9, 8600 Silkeborg. Se oversigtskort med angivelse af vejstykket her: link til 
oversigtskort. Ansøgningen begrundes med, at ejerne oplever en grænseoverskridende opførsel fra en stor del af de 
mennesker, der benytter Skellerupspang til gå-, løbe- og cykelture. Det er ejernes vurdering, at vejen ikke benyttes af 
nogen personer med ærinde og at ingen fratages gode og lange ture ved nedlæggelse af vejstykket, idet der findes 
alternative muligheder ved Skellerupspang. 

 
Lokalrådets kommentar: Enighed om at Lokalrådet ikke støtter nedlæggelse af grusvejen Skellerupspang 5-9, hvilket 
vil blive meddelt direkte til Silkeborg Kommunes Teknik og Miljøafdeling som en del af høringsprocessen, der udløber 
den 23. November 2018 med følgende ordlyd:  
 
Der er blevet nedlagt et antal mark- og skovveje i de senere år, og Lokalrådet er principielt imod sådanne 
nedlæggelser, der ændrer paa adgangs- og trafikkulturen, og kunne ende med at man kun kan gå ture på de større 
trafikkerede veje. For så vidt angår Skellerupspang, mener Lokalrådet, at alle fortsat skal kunne færdes i  hele vejens 
længde. Resenbro Lokalråd er i denne sag ligeledes blevet kontaktet af Jørgen Krog, medlem af Gjern Lokalråd og 
Friluftsrådet, Søhøjlandet, der oplyser, at der før har været røre i sagen, og nu prøver man åbenbart igen.  
 
Lokalrådet modtager gerne Silkeborg Kommunes afgørelse i sagen, og generelt mere information om Silkeborg 
Kommunes politik i forhold til bevaring/nedlæggelse af sådanne grus- og markveje i kommunen. 

 
 

5.  Projekter og Aktiviteter under Lokalrådet: 
a. Arbejdsgruppen Linå Skoletransport – Sune Haubek, LKR Mette Degn 
MD oplyste at Formand for Plan- og Vejudvalget, Hans Okholm havde svaret på Arbejdsgruppens skrivelse af 30. 
September 2018, og meddelt at udvalget ville drøfte, om Arbejdsgruppen kunne få foretræde for udvalget om den 
indsendte skrivelse. Skrivelsen er nu også lagt på Resenbro By og Linå Nyt facebooksider af Arbejdsgruppen. 

b. Arbejdsgruppen Sikker Skoletransport i Resenbro – Lars Purr, LKR Ulla Baagoe  
Arbejdsgruppen og Lokalrådet afholdt møde med Silkeborg Kommune (Byplanansvarlig og relevante 
forvaltningsområdeansvarlige),  den 11. oktober 2018 kl. 14.00-16.00 med følgende dagsorden omhandlende 
Resenbro (herunder også punkterne 5.c., og 5.d. neden for): 
 
1.   Dybdalen/Dybdalsvejkrydset;  
2.   Eventuelle langsigtede Planer for Udvikling af Resenbro Bymidte;  
3.   Sikre Skoleveje;  
4.   Opgradering af Banesti, og  
5.   Tværgående: Trafikdæmpning i Resenbro By.  
 
For så vidt angår det godkendte projekt til forbedring af sikkerhed ved Dybdalen/Dybdelsvejkrydset er dette ikke som 
planlagt igangsat i sensommeren 2018. Som det fremgår af Bilag 1, skyldes dette at de sidste aftaler endnu ikke er på 
plads i forhold til at erhverve de nødvendige arealer. Desværre kan det betyde at arbejdet først realiseres i 2019.  En 
endelig løsning med en sikker krydsning af Dybdalen for den svage trafik må hænge sammen med en samlet plan for 
hele Resenbro midtbyområde og indgår i arbejdet hermed. Sikker krydsning af Dybdalen har fortsat en høj prioritet. 

Arbejdsgruppen og Lokalrådet følger sagen og følger op på aftaler truffet på mødet I henhold til referat fra mødet og 
kontinuationsmail. Se venligst Bilag 1.  
 
c.       Arbejdsgruppen (under etablering) Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte, LKR Kalle Baarstrøm og 
d.       Tiltag i forbindelse med Fredning af Stidalen, Resenbro, Kalle Baarstrøm 
KB omtalte et møde med Poul Svejstrup, Solbo, hvor denne havde støttet tankerne omkring en samlet løsning med 
offentlig adgang til skoven bag Solbo og stier, hvor alle kan færdes.  Også sikker krydsning af Dybdalen kunne han 
bifalde. KB går videre og sender et udkast omkring udvikling af midtbyen til vores Byplanansvarlige (GBH), og vil have 
et møde med hende om tankerne i papiret blandt andet for at få afklaret hvordan kommunen kan hjælpe lokalrådet i 
det videre arbejde. 

https://silkeborg.dk/Kommunen/H%C3%B8ringer-og-afg%C3%B8relser/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Hoering-vedroerende-oenske-om-nedlaeggelse-af-grusvej-mellem-Skellerupspang-5-og-Skellerupspang-9
https://silkeborg.dk/Kommunen/H%C3%B8ringer-og-afg%C3%B8relser/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Hoering-vedroerende-oenske-om-nedlaeggelse-af-grusvej-mellem-Skellerupspang-5-og-Skellerupspang-9
https://silkeborg.dk/%7E/media/Om-kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Natur/Nedlaeggelse-af-veje-og-stier/Oversigtskort-Skellerupspang---hring.JPG?la=da
https://silkeborg.dk/%7E/media/Om-kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Natur/Nedlaeggelse-af-veje-og-stier/Oversigtskort-Skellerupspang---hring.JPG?la=da
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UB fremhævede behovet for sideløbende plan for financiering og fund raising til både forberedelse og implementering 
af det samlede og integrerede projekt for Plan og Strategi for Udvikling af Resenbry Bymidte (omfattence punkterne 
5.b, 5.c, og 5.d), og at både financieringsbehov og financieringsplan/fund raising bør være en del af formulering af 
lokalrådets Idepapir, og at denne påbegyndes allerede nu.  

 
6.   Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet 
c. FDM Jyllandsringens og Jyllandsringens Nabogruppe  
Som diskuteret på oktobermødet 2018, afventer vi stadig nyt fra Hans Okholm om etablering af dialogmekanisme 
mellem Silkeborg Kommune/Byråd/Resenbro Lokalråd, FDM Jyllandsringen, Jyllandsringens Nabogruppe, og 
andre/alle berørte borgere i Resenbro, herunder indkaldelse til det første dialogmøde inden udgangen af 2018.  

 
b.      Silkeborg Forsyning: Kampagne om Fjernvarme i Resenbro og Voel  
Repræsentanter fra lokalrådet deltager i Silkeborg Forsynings infodag den 4. november. Hele kampagnematerialet 
omkring eventuel fjernvarme i Resenbro og Voel er lagt på Resenbro By FB-siden. Se også Bilag 2. 

c. Nærdemokratiudvalgets Dialogmøde med Lokalrådene/Folkemødet (lørdag den 29.09.2018/UB/KN/MD)  
Lokalrådet er blevet inviteret til at deltage i Nærdemokratiudvalgsmøde den 19. November 2018 (fremrykket fra 2021 
iht. Nærdemokratiets mødeplan med lokalrådene 2018-2021.  Lokalrådet takker ja, og UB svarer på indbydelsen og 
reserverer den store sal på Rødegard. UB og KB sender udkast til lokalrådets medlemmer om mødeindhold jvf. det 
udsendte forslag til emner og dagsorden fra Jette Pedersen, Nærdemokratikoordinator. Se Bilag 3.  

d.    Rundt om Bordet 
Jette fortalte om det fremadskridende husbyggeri I Linå og viste tegninger, brochure med fotos. Hun fortalte også at 
Linå forsamlingshus har stor succes med arrangementer, men at hjemmesiden skal bygges op igen. Dem der stod for 
den gamle hjemmeside har trukket sig. Også arbejdet med den gamle kro blev omtalt. 

 
7.   Opdatering fra Arbejdsgruppen (UB/MD/LK og Marcus Sommerbirk):  
a.   Lokalrådets hjemmesideside  
Opdatering af hjemmesiden er stort set færdiggjort. Dog udestår både beskrivelser og samarbejde med Mollerup og 
Hårup og sammenhængskraften i lokalrådets område. Arbejdsgruppen afholder et afsluttende redaktions- og 
kvalitetssikringsmøde i indeværende lokalrådsår. UB indkalder til dette møde. 

b.   Udkast til Lokalrådets Forretningsorden (2018-2021) og Procedure for lokalrådets dagsorden og referater 
UB-Arbejdsgruppe har nu endelig færdiggjort de sidste detaljer/udestående punkter og udsendt endeligt udkast til ny 
forretningsorden for lokalrådet 2018-2021. Udkastet har været udsendt til kommentarer siden september 2018 med 
anmodning om skriftlige kommentarer, hvorefter forretningsordenen anses for godkendt. Knud går det endelige 
dokument igennem redaktionelt, hvorefter det kan lægges ud på Lokalrådets hjemmeside.  

På forespørgsel fra MD, der forestår lokalrådets facebook-nyhedsnotitser, kan besked og henvisning til lokalrådets 
hjemmeside lægges på Resenbro By og Linå Nyt FB-siderne efter den 7-dages godkendelsesperiode, som anført i 
Forretningsordenen. 

 
8.   Lokalrådets aktiviteter, budget og økonomi 2018 
a. Lokalrådets sammensætning for 2019 
UB meddelte, at hun på grund af tidsnød udtræder af lokalrådet pr. 31. December 2018, men at hun planlægger at gå 
ind i Arbejdsgruppen Sikker Skolevej og Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte. På januar mødet skal 
lokalrådet derfor konstitueres igen i henhold til Vedtægterne og Forretningsordenen 2018-2021. 

b. Økonomi og Planlægning af Borgermøde forår 2019  
På baggrund af tidligere erfaringer med at holde fælles borgermøder for Resenbro og Linå, er der i lokalrådet enighed 
om nødvendigheden for at borgermøder fremover bør afholdes både i Resenbro og Linå, altså med 2 årlige faste 
borgermøder med specifikt indhold for hver af de to områder. KB udarbejder et udkast til borgermøder i både 
Resenbro og Linå og indhold. Udsendes inden næste møde. 

Som fremlagt på oktober 2018 mødet, bekræftede BN, at økonomien hertil også er til stede, med en beholdning på ca. 
9800.00 til dato og hertil med indregning af tilskuddet fra Silkeborg Kommune for 2019.  
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9.     Dato og Forslag til næste dagsorden  
Det sidste lokalrådsmøde i 2018 (ikke åbent for borgerdialog) med julefrokost blev ændret til at finde sted 
den 28. november 2018 og ikke i december. Der var enighed om at invitere Marcus Sommerbirk med som tak for hans 
store arbejde i hjemmesidearbejdsgruppen. BN bestiller mad til julefrokosten den 28. November 2018. 

 

10.   Eventuelt  
- Lokalrådet har den 1. November 2018 modtaget (udateret) postbrev med skrivelse til: Kære repræsentanter for 
lokale råd, foreninger og interesser, og valgprogram for Folketingsvalg 2019 ¨Nærheden Tilbage. Socialdemokratiets 
Udspil til Stærke Lokalsamfund og Velfærd Tættere på Borgerne.  
 
Fra Valgprogrammet fremhæves af særlig relevans for lokalrådet: Kapitel IV Stærke Lokalsamfund og Beslutningerne 
Tættere på Borgerne, Afsnit 10 Øget inddragelse af borgerne medborgerbudgetter og styrkede lokalråd: 
Socialdemokratiet foreslår: 

• At udbrede forsøg med borgerbudgetter, hvor der stillen en mindre del af de kommunale midler til rådighed 
for en gruppe borgere, som finder ud af, hvordan midlerne bruges bedst til at styrke lokalrådet. 
 

• At lokalråd styrkes eksempelvis ved, at lokalrådene kan få øget medbestemmelse over byens kommunale 
daginstitutioner, folkeskole, plejecenter, idrætshal, bibliotek og forsamlingshus. Lokalrådets beføjelser og 
kompetencer aftales med kommunen. De eksisterende forældre- og brugerbestyrelser samt andre relevante 
aktører inddrages i arbejdet. 

 
- UB foreslog, at lokalrådet tager initiativ til at etablere en tradition med juletræstænding den første søndag i advent 
på området ved REMA i Resenbro. UB tager kontakt til Michael, REMA.  
 

 
 
 

Mødet sluttede kl. 19.00 
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Bilag 1 - Referat af møde 11. oktober 2018, Silkeborg Kommune, Lokalrådet 
og Arbejdsgruppen for Sikker Skoletransport 

 
Tilstede: Lokalråd: Ulla Baagoe, Kalle Baarstroem, Olesya Sommerbirk, Trafiksikkerhedsgruppe skole: Lars Purr  
Trafik: (Carina Nørlund, Maja Vestergaard, Jane Næsborg) Byplanansvarlig (Gry Bruhn Hansen) 
 
 
1. Dybdalen, Dybdalsvejkrydset, Trafikdæmpning Hårupvejs forlægning ligger i klagenævnet – status uafklaret. 

Der er ikke et færdigt projekt til fortsættelse af Resendalvej – der er pt. ikke penge til Dybdalen 20/21 (1. million til 
udarbejdelse af projektmateriale) + penge ikke afsat til udbygning. 

Hvordan kryds sikres ved Dybdalen uafklaret? 

Trafiksikkerhedsgruppen: krydsning af Dybdalen er meget uheldig – hvordan hænger det sammen med cykelby, 
outdoorhovedstad og byudvikling. Ønsker tunnel under Dybdalen. 

De sikre skoleveje? 

Det er ikke et kommuneplanspørgsmål. Trafiksikkerhedsplanen – det er her vi satser på trafiksikkerhed - her og nu 

Cykelhandleplan 

Kommunen oplever, at en tunnel koster 4-5 millioner inkl. tilslutningsanlæg. 

Der er ikke afsat penge til tunnel under Dybdalen. 

OBS på budgetforhandling 20/20. 

Opgavefordeling: Jeres opgave er at gøre opmærksom på problem – Vores opgave er at bruge penge, så rigtigt som 
muligt – til glæde for flest mulige. 

Vi oplyser, at der i trafiksikkerhedsplan krydset ved Dybdalen og Dybdalsvej afsat kr. 100.000 udvidelse af støttepkt. 
efterlyser tidsplan – havde indtryk af, at det var snart. 

 

2. Byudvikling - Resenbro 

KP overordnet –der er ikke mulighed for yderligere udlæg Park – Stier, lege, opholdsareal og skulpturpark BaneDK 
ejer centrale dele. Lokalrådets Plan (som medtaget I KP) og  Solbo ønsker en fælles løsning + stier, sammenhænge 

Spørgsmål?: hvad er planen, efter at lærebolig er blevet fjernet - området fremstår med grus – skolen kender ikke 
planen. 

Vi har aftalt, at I indsender en beskrivelse af, hvilke ønsker I har til arealet. Knallerter ok på Naturstien pga. 
trafiksikkerhed. Vi vil gerne tage ønsket op og se på det igen. Lav et skriv til Jane. (Aktion: Arbejdsgruppen Sikker 
Skoletrafik). 

Giv et praj/Silkeborg Kommunes hjemmeside – reparation af asfalt 

 

 

3. Skolevej, trafikdæmpning 
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Møllegårdsvej – der køres for stærkt ønske om trafikbump eller chikaner. 

Målinger viser gennemsnit 55 km/t + 85% fraktil 63 km/t, hvilket betyder, at der er andre steder, at der køres 
væsentlig mere for stærkt (sorte strækninger). 

OBS Cykelhandlingsplan Skellerupvej hastighedsdæmpning – penge afsat til 2019.  

 

Referent Gry Bruhn Hansen, landinspektør 11. oktober 2018 

 
 
Kontinuation (UB): 
 
Mail af 12. Oktober 2018 fra Gitte Merstrand 
 
Hej Ulla, 
  
Blot til orientering. 
  
Desværre er anlægsarbejdet ved Dybdalen – som I kan se - ikke igangsat. Det skyldes at de sidste aftaler endnu ikke er 
på plads i forhold til at erhverve de nødvendige arealer. Desværre kan det betyde at arbejdet først realiseres i 2019. 
  
Har du eller andre i lokalrådet spørgsmål til denne konkrete sag er I selvfølgelig velkomne til at kontakte mig. 
  
  
Venlig hilsen   
Gitte Merstrand 
 Civilingeniør 

Vej & Trafik   
Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Telefon: 89701533 gme@silkeborg.dk www.silkeborgkommune.dk 
Se vores Trafiksikkerhedsplan på www.trafiksikkersilkeborg.dk 
Se vores Cykelhandlingsplan på www.silkeborgcykler.dk 
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset 

  

http://www.silkeborgkommune.dk/
http://www.trafiksikkersilkeborg.dk/
http://www.silkeborgcykler.dk/
http://silkeborgkommune.dk/%7E/media/Om-kommunen/Kontakt/Kort-over-raadhuset/Velkommen-til-Silkeborg-Raadhus.pdf
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Bilag 2 –  
Invitation til åbent hus / infodag paa kraftvarmeværket, 4. November 2018 
10-14.00 
 
Hej alle i lokalrådene 
  
Vi har nu udsendt Kampagnemateriale til boliger, der ikke er registret som erhverv, boligforeninger, 
andelsboliger o.l. Denne gruppe modtager et brev med posten i løbet af denne uge. 
  
Vi har vedlagt en invitation til åbent hus arrangement på Kraftvarmeværket søndag d. 4 november. Denne 
invitation vil også blive hængt op i Rema, Resenbro Hallen, Brugsen og Voelhallen hvis vi får tilladelse til 
det. 
  
Det vil være en stor hjælp hvis I vil hjælpe med at annoncere invitationen på hjemmeside, sociale medier 
o.l. Jeg er bekendt med at der findes 2 store facebookgrupper for henholdsvis borgere i Resenbro og Voel, 
som lokalrådene evt. kan bruge. Det skal ikke være Silkeborg Forsyning der lægger informationen op, men 
lokalrådene kan jo overveje denne mulighed. 
Budskabet er at det er vigtigt, at alle beboere tager stilling til beslutningen om fremtidssikret fjernvarme, 
inden det er for sent. 
  
Tilbuddet om fjernvarme kommer ikke igen, hvis dette projekt ikke kan realiseres pga. manglende 
interesse i området. 
 
  
 Med venlig hilsen 
Martin Brønning Kissow Christiansen  Maskinmester, Varme  Direkte: 8920 6454 
 Mobil: 4050 6110 mbkc@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk  

 Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg, 8920 6400  

 
 Følg os på LinkedIn  
  
-------- 

Resenbro og Voel inviteres til infodag: 

Søndag den 4. november 2018, klokken 10 – 14  

Sted: Kraftvarmeværket, Kejlstrup Tværvej 14, 8600 Silkeborg 

•     Trosborg serverer pølser, sodavand og kaffe.  

•     Rundvisning på kraftvarmeværket.  

•     Se verdens største solvarmeanlæg  

 – Bus kører til anlægget.  

•     Få indsigt i hvad fjernvarme er .  

•     Få beregnet din varmeøkonomi.  

•              - Se en fjernvarmeunit og få information om installationen 

  

mailto:mbkc@silkeborgforsyning.dk
http://www.silkeborgforsyning.dk/
https://www.linkedin.com/company/silkeborg-forsyning?trk=cws-btn-overview-0-0
https://www.linkedin.com/company/silkeborg-forsyning?trk=cws-btn-overview-0-0
https://www.linkedin.com/company/5001686?trk=cws-btn-overview-0-0
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Bilag 3 - Mail fra Jette Pedersen, Nærdemokratikoordinator, Silkeborg Kommune af 10. 
Oktober 2018 
 
Kære Resenbro Lokalråd 
v/Ulla Baagoe 
  
Nærdemokratiudvalget har fået mulighed for at besøge et lokalråd i forbindelse med deres 
møde 19. november 2018. Det er blevet foreslået, at udvalget holder deres møde hos 
Resenbro Lokalråd således, at der holdes møde med lokalrådet efter udvalgets egentlige møde. 
  
Mødet skal bruges som gensidig orientering mellem Nærdemokratiudvalget og lokalrådet, 
herunder en drøftelse af hvad der rører sig i området. Det kan være, at der er nogle specielle 
emner, som lokalrådet ønsker at drøfte med Nærdemokratiudvalget. 
  
Jeg vil derfor høre, om lokalrådet er interesseret i et sådan møde med Nærdemokratiudvalget, 
- og i givet fald om lokalrådet så vil være behjælpelig med at finde et egnet lokale, som er 
ledigt fra kl. 16.15–18.30 den 19. november? 
 
Nærdemokratiudvalget består som bekendt af 6 medlemmer. Herudover deltager direktør 
Hanne Ahrens i udvalgets møder. Der vil derfor være behov for et større mødelokale. 
  
Udvalget starter deres møde kl. 16.30, og det foreslås, at der kunne være møde fra kl. 17.00-
18.00 med lokalrådet. 
  
Vil du give mig en tilbagemelding, om lokalrådet er interesseret i ovennævnte?. Jeg vil meget 
gerne have svar senest 5. november 2018. 
  
  
På mødet vil Nærdemokratiudvalget gerne tage udgangspunkt i disse emner:   
  
• Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet? 
• Hvad er de 3 væsentligste aktuelle emner for lokalrådet? 
• Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og samarbejdet med kommunen i 

forbindelse med bl.a. høringer? 
• Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden? 
• Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, institutioner, foreninger mv.) udvikles 

og evt. forbedres? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have? 
• Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan 

Nærdemokratiudvalget have? 
• Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere medlemmer – især yngre medlemmer? 
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