
Referat 

Lokalrådsmøde den 20. august 2015 på Rødegaard 

Mødet afsluttedes for de i lokalrådet, der kunne, med et flot måltid i salen på Rødegaard ved den fest, som 

Rødegaards venner afholdt for beboere og pårørende. 5 af os deltog. I den første del af mødet deltog 2 

personer fra Rødegaards venner. 

• Referatet fra mødet den 4. juni i Silkeborg Golfklub godkendtes. 

• Byportalen drøftedes. Skal der være en webmaster? De enkelte foreninger kunne på deres 

hjemmesider have et link til lokalrådet. Der var en vilje til at tage det op. 

• Der var et ønske om at afholde et møde, hvor alle foreninger kunne være sammen om en drøftelse 

af mulige tiltag. Helt konkret kunne man finde frem til en model for at få opsat en eller to 

hjertestartere i Resenbro-Skærbæk. Den i Resenbro kunne opsættes ved skolen/hallen. Der har 

tidligere via Borgerforeningen været en. I byen findes der hjertestartere ved Jyllands-Ringen og ved 

Solbo. Der skal findes en løsning på den økonomiske side, da der er forbundet omkostninger ved at 

opstille og vedligeholde hjertestartere. Måske kunne der søges fondsmidler, så foreningerne ikke 

alene stod for betalingen. Majken undersøger, hvad der konkret er for udgifter. 

• Der afvikles igen i år Linå Cup. Det er den 6. september. 

• Linå er meget stillestående, hvilket kan ses på idrætsforeningens medlemstal. 

• Lokalrådet vil invitere alle foreninger til et møde, hvor et dagsordenpunkt er at få emner til et 

borgermøde. Ingrid spørger Henrik Højen om et ledigt mødetidspunkt i uge 43, 45 og 46. 

• Allan og Birgitte finder foreningernes mailadresser. Majken hjælper. Deadline inden næste møde. 

• Formanden forhindret af ferie i at lave dagsorden, så næstformanden Marcus står for det. 

• Økonomien OK. 

• Næste møde den 17. september kl. 17.00 på Rødegaard. 

Referent: Kalle den 10. september 2015.  


