
Referat 

Lokalrådsmøde den 22. oktober 2015 på Rødegaard 

Afbud: Majken 

Rune deltog i mødet. 

• Fra lokalrådet deltager Marcus, formanden og måske Flemming i nærdemokratikonferencen. 

• Birgitte oplyste, at der var styr på økonomien. 

• Til vores møde den 2. november i Linå for foreningsformænd var der tilmeldt 2. Det var Karen 

Strunge fra husholdningsforeningen i Linå og Ivan Mortensen fra Resenbro tennisklub. Der var 

enighed om ikke at gennemføre mødet, hvis deltagerantallet kun ville blive 2. Det blev vedtaget, at 

Kalle skulle skrive til formændene endnu en gang, og at deadline for tilmelding var den 29. oktober. 

Dette blev efterfølgende gjort, og flere meldte sig. 

• Kalle oplyste, at der havde været kontakt til skolebestyrelsesformanden om holdningen til den af 

Børne- & Ungeudvalget foreslåede nye strukturplan. Denne plan vil nedlægge samtlige kommunens 

27 skoler og i stedet oprette 9 skolefællesskaber. På alle de nuværende 27 skoler skulle der 

fremtidigt foregå undervisning, men børnene indenfor et skolefællesskab kunne flyttes fra en 

lokalitet til en anden, hvis det kunne gøre klasserne mere homogene i klassestørrelse. 

Skolebestyrelsesformanden fortalte, at bestyrelsen indtil videre afventede en fælles holdning fra 

alle skolernes bestyrelser.  

• Bestyrelsesformanden fortalte, at der skulle afholdes et møde for to af de tre skolers forældre, der 

ville indgå i skolefællesskabet, hvor Resenbro skole indgik. Udover Langsøskolen er der her tale om 

Sejs skole, der dog ikke skulle deltage i mødet sammen med de to øvrige skoler. Sejs ville selv 

afholde møde. Sejs har derudover markeret sig særdeles stærkt i den offentlige debat om 

strukturplanerne og været lodret imod og for bevarelse af egen selvstændighed. 

• Lokalrådet følger op på strukturdebatten og vil indgive et høringssvar inden fristens udløb, der vil 

ligge på linje med den holdning, skolebestyrelsen har.   

• Lokalrådet har et håb om, at mødet den 2. november med foreningsformænd vil give mange ideer 

til et borgermøde til foråret. 

• Næste møde blev aftalt til den 11. november kl. 17.00 i mødelokalet på Rødegaard. 

 

Referent: Kalle den 4. november 2015.  


