
Referat lokalrådsmøde den 3. maj 2018. 

Rune deltog fra mødets start. 

Ad. 1. Knud foreslået og valgt. 

Ad. 2. Ingen borgere var mødt frem. 

Ad. 3. Lokalrådet ønsker, at Rune fremadrettet også kan deltage i lokalrådets møder, når han kan, 
og medvirke til at kvalificere dialogen mellem lokalområdet og det kommunale område. 

Ad. 4. Dagsorden godkendt. 

Ad. 5. Referat fra aprilmødet godkendt. 

Ad. 6. Formanden oplyste nyheder fra seneste nyhedsbrev fra Nærdemokratiudvalget og 
kommunale nyheder angående lokalrådets område. Herunder bl.a. omtale af pris til årets 
lokalområde. Vi vil afvente med en ansøgning til der er velbeskrevne planer for 
centerområderne i Linå og Resenbro. Også udvidelse af erhvervsplan for Hårup blev omtalt. 

Ad. 6a. Kommunen vil foretage mindre indgreb for at sikre krydset Dybdalen/Dybdalsvej. Lokalrådet 
er positiv overfor den vedtagne modernisering, men fastholder ønsket om en tunnel fra 
2021. Lokalrådet drøftede også punkter ved Vangvedvejen og Æblelunden i Linå, som kunne 
være trafikfarlige. Det bør undersøges, om der kan foretages reguleringer fra kommunens 
side. 

Ad. 7a. Mødet om skoletransport i Linå er udsat. Mette oplyste, at en omlægning af busruter er ikke 
lige om hjørnet, så arbejdet for arbejdsgruppen haster ikke, men der fortsættes på en 
ændring på sigt. Sune vender således tilbage inden sommerferien.  

Ad. 7b. Kalle oplyste, at der er taget kontakt til Gry, som vil gå videre med at finde personer i de 
relevante afdelinger, der bl.a. kan hjælpe med at få udarbejdet kort over bymidten. Kalle går 
videre med projektet. 

Ad. 7c. Formanden oplyste, at Thomas fra Made in Denmark havde fortalt, at der ville blive sendt et 
brev til de mest berørte af arrangementet med en indbydelse til et møde i golfklubben, hvor 
de ville blive oplyst om arrangementet og hvordan det vil komme til at berøre dem. Mødet er 
berammet til den 20. juni. Involvering af lokale folk blev også berørt. Det blev drøftet, om 
idrætsforeningerne kunne involveres.  

Ad. 7d. Jette fortalte, at infostanderen i Linå ikke er færdig endnu. Det blev drøftet, hvordan en 
papirudgave kunne blive til virkelighed. Foreløbig lægges infofolderen på lokalrådets 
hjemmeside. 

Ad. 7e. Formanden, næstformanden samt Erik og Kalle deltog i en godt møde på Jyllandsringen den 
2. maj. Betina Engholm fra FDM fortalte om FDM’s moderniserings- og strategiplaner for 
fremtidig udvikling.  Nærliggende borgere er inviteret til et infomøde den 9. maj kl. 18.00 – 
19.30 på FDM Jyllandsringen. Mødet er med tilmelding. 

Ad. 8. Jette fortalte, at Linå Borgerforening var lykkedes med at få bestyrelse valgt. Linå vandværk 
har på generalforsamling vedtaget at komme under Silkeborg Forsyning og dermed 



nedlægge sig selv. Der også i Linå knas med lysreguleringen. Meget korte sekvenser over 
hovedvejen. 

Ad. 9.  Punktet udsat. 

Ad. 10. Budgetforslag fra formanden uddelt. Drøftes på næste møde. 

Ad. 11. Suppleantkandidatens deltagelse udsættes til mødet i august. 

Ad. 12. Se punkt 10. 

Ad. 13. Intet at bemærke. 

 

Referent: Kalle den 12. maj 2018.  

 


