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Referat af møde i Resenbro Lokalråd, torsdag den 4. april 2019, kl. 17.30 – 19.00, 
mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro.  

 

Dagsorden: 
 

1. Dialog med borgerne (Evt.)  
Tidligere henvendelser fra borgerne vi skal følge op på. 
Der var ingen borgere mødt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt. 
 

3. Borgermøderne korte opsummeringer mm. 
 

a. Linå – mødet og tilbagemeldinger vi vil arbejde videre med, gode ideer, der 
kan bruges. 

b. Resenbro - mødet og tilbagemeldinger (udsendt) vi vil arbejde videre med, 
herunder inddragelse af beboere i Hårup. 

Der er lavet en skrivelse om borgermødet i Linå. Der er et ønske fra Mollerup om 
forskønnelse. Der er en tom gård i landsbyen, og der er bekymring om, hvad der skal ske 
med den. Jette skriver og spørger Gry om det. Ved samme lejlighed spørger hun, hvordan 
der er planer om renovering af Anebjergvej. Fra borgermødet, der var godt besøgt, forlød 
det, at det var dejligt, at rigtig mange kunne komme til orde og fortælle om aktiviteter i 
byen. Der deltog kun få unge. Et problem at få dem med. Mette mente, at de måske er et 
andet sted i deres liv. Forældre arbejde i børnehave og skole kan fylde meget. Hårup føler 
sig lidt udenfor. Kan der gøres noget ved det? 
Knud har lavet en flot emneopdelt liste over det, som borgerne kom med på borgermødet i 
Resenbro. Listen er lang, og der er materiale til arbejde med mange ideer. Lokalrådet 
bruger materialet som inspiration i det fortsatte arbejde. Både ideerne fra Resenbro og Linå 
lægges på hjemmesiden. Det samme gør Knuds PowerPoint fra mødet i Resenbro. 
 
- Det ligger under Referater 2019. 
 
Erik oplyste, at det er blandt parcelhusene, der er mangel på tilslutning til fjernvarme. Vi vil 
til oplysning for borgerne lægge et skrift om det på vores hjemmeside, så folk ved, hvordan 
det ser ud. Se mere på side 3 herunder. 

 
 

4. Nyt fra Silkeborg kommune:  
Lokalområder med kant – tidligere er bilag udsendt til lokalrådet. 
Vi takker nej i denne omgang, vi sidder over og arbejder videre med en folder om 
Resenbro med inspiration fra Linå-folderen. 
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5. Projekter og aktiviteter under lokalrådet 
a. Linå Skoletransport, MD 

Der har ikke været møder omkring skoletransport i Linå. Kommunen har oplyst, at 
der laves en ny trafikplan i 2020. En omlægning af bybus 1 med transport mellem 
Linå og Resenbro må afvente denne trafikplan, men vores ønske tages med inden 
planen laves. En cykelsti på et stykke af Skellerupvej ud af Linå afventer en revision 
af cykelplanen i 2021. Der er lavet en ny trafiktælling på Vangvedvejen. Lokalrådet 
har omkring mange af disse problemstillinger sendt spørgsmål til kommunen. 
Kommunens svar lægges på hjemmesiden og på Facebook. Lesya undersøger det, 
og Mette sender til Marcus 
 

b.   Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte/Fredning af Stidalen, KB. 
   Se pkt. 6 

 
6. Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet 

a.  Tilbagemelding af Kalles møde midtbyudvikling 
Det videre arbejde med forskønnelse af bymidten i Resenbro og udnyttelse af naturen 
afventer svar fra kommunen på vores ansøgning om byforskønnelse. Det samme er 
tilfældet i Linå. 

b.  Andre tilbagemeldinger 
Birgitte fortalte, at regnskabet for 2018 var indsendt med Knuds og hendes 
underskrift. 

c.  Rundt om bordet 
Jette fortalte, at vandet fosser ud over Linågyden fra grundvand oppefra. Hun har 
skrevet til kommunen om problemet og fået det svar, at der er en privat fællesvej, så 
borgerne skule reagere selv. En undersøgelse viser, at der er tale om en kommunal 
vej, så det er kommunen, der skal handle. Jette følger op på det. 

Knud svarer på den politiske opfordring til at sætte deres opfordring til at stemme på 
en lokal person ved folketingsvalget i foråret. Det er ikke lokalrådets opgave. 

Jette oplyste, at der var 90 til fællesspisning den 28. marts i Linå. 

Knud fortalte om trafiktællinger og en melding om P-plads ved trækstien. Vi holder 
fast i ønsket. 

 
 

7. Forslag til næste dagsorden  
- Herunder mulighed for udvidet mødetid 

Det aftaltes, at vi til næste møde skal have kigget på hjemmesiden med henblik på 
fornyelser. 
Vi drøfter mødet den 13. juni og frokosten den 2. maj. 
 

 
8. Eventuelt  

 
Næste møde er den 2. maj. Junimødet med sommerfrokost er den 13. juni. 

Referent: Kalle den 4. juni 2019 
 

Vedlagt mail fra Silkeborg Forsyning vedr. fjernvarmetiltaget i Resenbro og Voel 
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Mail fra Silkeborg Forsyning: 

Silkeborg Forsyning har nu afholdt 2 beboermøde og 4x vejbesøg i Resenbro og Voel. 

Generelt set har beboermøder og vejbesøg været velbesøgt, og vi har haft en god 
dialog med beboerne i lokalområderne. 

Vi nærmer os tilmeldingsfristen, som jo er er den 1.juli 2019. 

Samlet set er der ca. 45%, (52,2% i Resenbro og 36% i Voel) der har vist positiv 
interesse, men kun 22% der har tilmeldt sig endeligt. 

En af forklaringerne på dette er sandsynligvis, at der er mange andelsboligforeninger 
og boligforeningsafdelinger, hvor den endelige beslutning skal træffes på en 
Generalforsamling i den kommende periode. 

I den afsluttende fase vil vi forsøge at sætte reklameskilte op i området, med 
påmindelse om tilmeldingsfristen. 

Derudover vil vi rette henvendelse til de mange beboere, der har udfyldt en 
kontaktformular, men endnu ikke har tilmeldt sig endeligt. 

Det overvejes også, om der skal laves en kundeanalyse på de mange beboere, vi slet 
ikke har hørt fra. Formålet hermed er at synliggøre, hvorfor beboere fravælger 
fjernvarme, selvom det for de fleste, er det økonomiske bedste valg. 

Efter vores vurdering er det meget vigtigt, at de, der er fortalere for at få 
fjernvarme til områderne, forsøger at påvirke dem, der endnu ikke har truffet 
beslutning.   

Det vil være en meget stor værdi for områderne at få fremtidssikret fjernvarme lagt 
ud, men da det er meget bekosteligt og tidskrævende at udarbejde et projektforslag 
og gennemføre informations-/markedsføringskampagner, kan beboerne ikke forvente 
at muligheden nogensinde kommer igen. 

Den endelige beslutning vedrørende gennemførelse af projektet skal træffes på et 
bestyrelsesmøde d. 3. sep. 2019. 

  
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  
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