
Referat 

Lokalrådsmøde 3. februar 2015.  

Mødelokale Rødegaard 

Afbud: Ingrid, Marcus, Erik, Flemming. 

Mødt:  Allan fra kl. 17.30 

• Referatet fra januarmødet godkendt. 

• Allan meddelte fra Linå, at der havde været ulykker, der var meddelt politi. De meddelte ulykker 

indgår i lokalrådets snak med trafiksikkerhedsudvalget. Dette emne tages op af formanden på 

formandsmødet den 17. februar. 

• Der er ikke nyt omkring brønddæksler og andre af vores indsigelser til kommunen. Formanden 

tager opfølgen af det op på formandsmødet senere i februar. Lokalrådet finder ikke svarene fra 

kommunen i orden. Det blev drøftet, om det var en mulighed, at pedellen på Rødegaard kunne 

varetage snerydningen. 

• Der ryddes ikke sne på fortovet på Dybdalen. Kan det være en mulighed, at der ved en henvendelse 

til kommunen kunne ske en ændring. Formanden tager emnet med til formandsmødet i februar. 

• Kalle oplyste, at Knud Vogelius (gæst fra mødet i januar) sammen med  Friluftsrådet ville indsende 

et høringssvar omkring udvidelsen af Solbo. Indsigelsen går på inddragelsen af grønne kiler og 

anviser andre muligheder for udvidelse. En udvidelse, som Friluftsrådet ikke er imod. 

• Der er intet nyt om økonomien. Alt er i orden. 

• Udkastet til mødet med Børne- og Ungeudvalget blev drøftet. Der var bemærkninger om, at temaet 

sikring af skolevej, busdrift og præcisering skulle indgå i oplæg til udvalget. Kalle skriver dette ind i 

det eksisterende oplæg, der efterfølgende bliver sendt til lokalrådets medlemmer. Herefter sender 

formanden det til udvalget. Der var enighed om, at et møde med udvalget kunne foregå på vores 

møde i april (9. april) kl. 17.00 eller kl. 17.30. Det blev drøftet, om vi kunne holde mødet som et 

lukket møde, så offentlig fremmøde ikke var muligt. Der tages endeligbeslutning på vores møde i 

marts. Der udarbejdes et nyt udkast af Kalle, som endes til medlemmerne.. 

• Lokalrådet udtrykker glæde over løsningen på Resendalvej . 

• Lokalrådet ønsker at følge udbygningen af Resenbro skole nøje. Vi er opmærksomme på, at 

udbygning og renovering udelukkende omfatter skolen. Vi ønsker en samlet løsning for alle vore 

børn og unge og ikke kun en skoleløsning. Dette tema ønsker vi drøftet med Børne- og 

Ungeudvalget i april. 

• Fotos af lokalrådets medlemmer udsættes til marts. 

• Lokalrådets indsigelse omkring de blå busser kørsel mellem Linå – Resenbro og Silkeborg er afvist af 

Midttrafik. Vi tager emnet op igen omkring drøftelsen om skole, børn og unge og en samlet løsning 

med Børne- og Ungeudvalget i april. 

• Lokalrådet arbejder på at gennemføre et borgermøde omkring vores områdes videre udvikling frem 

mod år 2025. Dette tema tages op igen ved næste møde. 

 

Referent: Kalle den 8. februar 2015  

  


