
Referat 

Lokalrådsmøde den 4. februar 2016 på Rødegaard 

Afbud: Ingrid, Majken og Rune. 

• Referatet fra januarmødet godkendt. 

• Ingrid har oplyst, at der er kommet bevægelse i spørgsmålet om ændring af status ved den lukkede 

butik i Linå. Der er kontakt mellem ejer og myndigheder om evt. nedrivningsstøtte. Det er en 

problemstilling, som vi vil bede kommunen kommentere på borgermødet i marts. Erik oplyste, at 

mere end 10 bygninger i kommunen er bevilget nedrivningsstøtte. Så måske. 

• Et referat fra et seniormøde i Linå blev omtalt af formanden. Ingrid bedes sende det rundt, da det 

kan være et godt afsæt blandt flere til borgermødet, hvor seniorerne forhåbentlig kommer. 

• Borgermødet er den 3. marts i Linå Forsamlingshus. Formanden gennemgik mødets struktur. 

Velkomst og fortælling om, hvordan mødet skal foregå og de resultater, der forventes. Herefter en 

kortere fortælling fra kommunens folk om tankerne omkring området i kommende kommuneplan. 

Deltagerne arbejder så i mindre workshops, hvor de melder sig ind på forskellige opstillede temaer. 

De enkelte workshops fremlægger kort deres tanker og formanden samler op og runder af. 

• Lokalrådets medlemmer placeres i de forskellige workshops, og opgaven er at få mest muligt ud af 

deltagerne. Samtidig er medlemmerne ansvarlige for at tage notater. 

• Birgitte og formanden laver udkast til indbydelse/dagsorden, der sendes til lokalrådets medlemmer 

til kommentering. Formanden sørger herefter for trykning. Allan står for uddeling i Linå området, 

og Majken står for omdelingen i Resenbro området. Udtrykket står for betyder sørger for, at det 

sker. Der trykkes i alt 1200, der fordeles med 300 til Linå mm. Og 800 til Resenbro området. De 

sidste 100 er til andre bl.a. kommune. Udgiften ved omdeling er fastsat til 545 kr. til Linå området 

og 1455 kr. til Resenbro området. I alt en udgift på 2000 kr. 

• Dagsorden/indbydelse er færdig den 16. februar, så arbejdet ligger før skolernes vinterferie.   

• Traktement ved borgermødet er kaffe, småkager, øl og vand. Birgitte køber kaffe, øl og vand samt 

småkager. 

• Forsamlingshuset har ingen projektor. Allan fik under mødet klaret dette problem, så der kan lånes 

en. Allan står for projektor. 

• Inden mødet sendes e-mail til de formænd, der deltog i formandsmødet i Linå Sognehus, hvor de 

inviteres til borgermødet – også en personlig gestus overfor dem. 

• Formanden søger at få omtale i Ekstraposten og Midtjyllands Avis.  

• Allan undersøger, hvordan praksis er, nå Linå Forsamlingshus skal have lejen for aftenens brug 

dækket hos kommunen. 

• Lokalrådet vil via Majken præsentere Resenbro portalgruppe for en mulighed for gennem 

anvendelse af et simpelt og gratis digitalt program at finde en løsning, der er brugbar. Formanden 

præsenterede eksempel på mulighederne. Vi skubber på for en beslutning. 

• Regnskabet for 2015 er godkendt af kommunen, og der er overført 6.000 kr. for 2016. Vi besluttede 

i den anledning at give 500 kr. til Rødegaards Venner igen i år. 

• Næste møder: Borgermøde Linå Forsamlingshus den 3. marts kl. 19.00 til 21.00. Den 7. april kl. 

17.00 på Rødegaard. 

Referent: Kalle den 4. februar 2016.  

 


