
Referat 

Lokalrådsmøde den 4. juni 2015 Silkeborg Golfklub 

Mødet foregik i Silkeborg Golfklubs lokaler, da vi bagefter mødet skulle spise for det gavekort, vi havde fået 

på grund af golfklubbens manglende leverance af mad til julefrokosten. 

• Referatet fra majmødet godkendt. 

• Ingrid fortalte, at forsamlingshuset fungerer godt. Vores præst Sune er godt tilfreds med 

samarbejdet med 3. klasse i Resenbro. Klassen besøger kirken, og Sune kommer på skolen. En 3. 

generationers gudstjeneste med grillmad bagefter blev omtalt. Der arbejdes blandt andet på grund 

af manglende begravelser med en omlægning af kirkegården, så den får et parklignende udseende. 

• De trafikale problemer i Linå er løst. 

• Det blev besluttet, at der skal arbejdes på at holde et borger- eller temamøde i Linå forsamlingshus. 

Det skal have et cafeagtigt tilsnit. Cafemødets indhold kunne være at få viden om, hvilke tanker 

forældrene i Linå har om deres skoleforhold. Inden et sådant møde skal vi have fundet ud af, hvor 

mange skolesøgende børn, der er i det gamle Linå skoledistrikt. Mødets indhold drøftes og 

bestemmes på vores møde i august. På mødet kan vi desuden evt. finde folk i Linå, der kan indgå 

som samarbejdsparter i konkrete arbejdsopgaver og evt. indgå som suppleanter i vores lokalråd. 

• Drøftelse af mødet med Søren Kristensen. Formanden udtrykte skuffelse, hvorimod andre udtrykte, 

at der havde været en fornuftig dialog. Referatet fra mødet findes i referat fra 7. maj 2015 på 

Rødegaard. 

• Fra mødet i Nærdemokratiudvalget blev det meddelt, at der er noget brugbart i kommunens 

kommunikationsstrategier. Vi kan med fordel nøje overveje, hvordan vi kommunikerer med ”vores” 

borgere og med kommunen. 

• Økonomien ser fornuftig ud. 

• Mødet på Solbo blev kort omtalt. Lokalrådet støtter fortsat udvidelsesplanerne for Solbo og forstår 

samtidig vigtigheden i at bevare grønne kiler. 

• Da Majken kom, blev der taget et billede af det samlede lokalråd. Tjeneren stillede sig til rådighed 

som fotograf. 

• Vejskiltningen til Linå blev omtalt. Formanden sender anmodning til vejdirektoratet. 

• Resendalvejen er nu påbegyndt. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår broarbejdet skal gå i gang, 

og der dermed skal ske en lukning af vejen. 

• Vi skal i efteråret se på en vision (vores lokalområde år 2025). Hvordan ser vi det? 

• Og så var der en velsmagende middag efter eget valg i golfklubbens restaurant.  

• Næste møde er den 20. august kl. 17.00 på Rødegaard. 

 

Referent Kalle den 15. juni 2015.  


