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Til Lokalrådets medlemmer, suppleant og observatør 

Dagsorden til:  møde i Resenbro Lokalråd juni 2020. 

Dato & tid:         4. juni kl. 17.00 - 18.00 

Sted:  Svostrup Kro 

  Afbud fra Rune og Kalle 

  Referat: Mette 

   

Dagsorden: 

 

1. Ingen borgerhenvendelser 
 

2. Status på arbejdet med forskønnelse 
a. Resenbro – ligger stille indtil senere i år. Knud starter snarest på infostanderne.  

 

3.  Film – gode ideer til hvad og hvem vi synes skal med. 
Knud fik input til film. Jette prøver at spørge nogle tilflytter i Linå og Knud spørger selv 
nogle fra Resenbro om de vil være med i filmen og fortælle lidt om, hvorfor de har valgt 
at bo her.  

 
4. Opfølgning på ideer og henvendelser  

a. Linå  
Folderen opdateret.  

b. Resenbro  
Knud får også brug for en korrekturlæsning på teksten til hhv. Resenbro, Trækstien 

og Gjernbanen inden de tre infostandere færdiggøres. Jette sender hendes 

korrekturlæsning til Knud. 

Mette har sendt udkast til Resenbro folder videre til en borger, Knud vil gerne have 

input også fra lokalrådet. 

c. Hjemmesiden – hvad skal der gøres – input så den bliver mere aktuel. Vi kan evt. 
bruge de oplysninger vi får fra "Nyt fra kommunen" 

  

5. Rundt om bordet  
 
Gry har tidligere efterlyst billeder til kommuneplanen, vi har ikke sendt noget, har nogle 
et godt bud og ligger inde med gode billeder? 
 
Rytterskolen er solgt. 
Købmandsgrunden i Linå - der er sået sommerblomster. 
Petanque-banen er færdig. 
Huset dertil er næsten færdigt, malerarbejde indvendigt udføres frivilligt. 
Børnehaven er startet - 12 pavilloner kom på plads på 8 timer.  
(Slå vejen forbi ved lejlighed og se den store forandring) 
Regnvandsbassinen bag tidligere Linå Kro er i gang i de næste 10 uger. 
Jette har igen brugt kommunens mulighed for at Give et praj 

https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Giv-et-praj ang. ting i lokalområdet. Det er et år 
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siden at hun sidst skrev ang. trappen ved Skellerupvej. 
 

6. Borgermødet i september/kommuneplanen 
Afsnit om trafik, udvikling af omegnsbyer, udeliv (outdoor) og boliger for alle kan være 
vigtige for os. 
Knud har været i kontakt med Gry ang. Formøde. Jette og Knud holder Skype-møde 
med Gry d. 23.6 kl. 13. 
 
Jette har rejst, om det i Corona-tiden er realistisk med mere end 50 deltagere, som Gry 
har svaret flg. på: Indtil videre har vi fået besked på at planlægge efter at vi må 
forsamles mere end 50. alle borgermøder ligger i september, så der er chance for at 
der åbnes yderligere op. Nugældende forsamlingsgrænse gælder kun til ultimo august. 
 
Desuden har Jette foreslået et borgerbrev: 
 ”Måske skulle vi i stedet, efter at vi har haft møde med Gry, sætte et “borgerbrev“ 
sammen om lokalrådets forslag til kommuneplanen. Vi kan så opfordre borgerne til at 
give deres mening til kende, både om lokalrådets forslag, men også hvis de har andre 
forslag til emner, de mener bør indgå i den nye kommuneplan. Borgerbrevet tænker 
lagt ud på de sociale medier FB, hjemmeside mm, men det bør nok også 
“postomdeles”. Der er stadig en stor del, der ikke er på nettet.” 
 
Vi håber at vi kan møde borgerne den 3. sep. Mette laver et opslag på FB og beder 
borgerne sætte kryds i kalenderen den 3. sep. kl. 19-21. 
 
 

7. Nyt fra Silkeborg kommune – se bilag 
Flere ting direkte vedr. lokalområdet til mulig opmærksomhed 
 

8. Forslag til dagsorden til næste møde OBS den 13. august kl. 17 
Planlægning af borgermøde  
Knud tager kontakt til Rødegård inden, da de har fået ny forstander (igen). 

9. Evt. 

 

 

Bilag: 

Nyt fra Silkeborg Kommune 
  
Børne- og Ungeudvalget bekymret: Pladsmangel på Resenbro Skole 
  
Fra skoleåret 2024/25 er der mangel på lokaleplads på Resenbro Skole på grund af den forventede stigning i 
elever. Børne- og Ungeudvalget har udtrykt bekymring for pladsmanglen og bemærker, at der fortsat skal 
være ekstra fokus på at være på forkant med udviklingen. 
  
En løsning er at udbygge skolen med ekstra lokaler eller at ændre skoledistriktet. 
  
Den forventede mangel på lokaleplads bygger på elevtalsprognosen, som er blevet lavet i marts 2020, som 
bygger ovenpå en befolkningsprognose fra samme år med flere parametre tilføjet som børn, der venter ét år 
med at starte i skole og interne skoleskift. 
(Børne- og Ungeudvalget, 04.05.2020, punkt 3, 4 og 5) 
  
 Mindre erhvervsgrunde byggemodnes ved Hårup Østervej 
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Der er efterspørgsel på mindre erhvervsgrunde i erhvervsområdet ved Hårup Østervej. Området har en god 
beliggenhed i den nordlige del af Hårup, ikke langt fra motorvejen. 
  
Derfor udstykker og byggemodner Silkeborg Kommune et område nord for Hårup Østervej til mindre 
erhvervsgrunde. Der skal etableres en ny stikvej på ca. 70 meter ud fra Hårup Østervej mod nord med en 
vendeplads til lastbiler for enden af stikvejen. 
  
Byrådet har godkendt, at der bruges 1,5 mio. kr. på at byggemodne området. 
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 13, byrådet, 25.05.2020, punkt 7) 
      Se skitse næste side i bilaget 
  
Skal en ny Hårupvej på budgettet? 
  
Plan- og Vejudvalget har drøftet et udkast over hvilke nye veje, stier og broer, de gerne ser, der skal på 
anlægsbudgettet for 2021-2029. Et af de projekter, der er med i udkastet, er en forlægning af Hårupvej fra 
lyskrydset ved Linåvej til Dybdalen. 
  
I kommuneplanen er den planlagt til at blive en ”Ring 3” om Silkeborg by - fra Funder til Hårup. Vejen er 
også tænkt som en bedre forbindelse mellem motorvejen og Jyllandsringen, hvilket vil aflaste Resenbro for 
besøgstrafik. 
  
Projektet er et af flere ønskede vejprojekter, som der ikke er sat penge af til. Hvis der skal findes penge til 
projektet og andre afgørende vejprojekter i kommunen, så skal hele vejområdet have minimum 80 mio. kr. 
om året til at bygge for. 
  
Det forventes, at vejen vil koste 14,5 mio. kr., som skal sættes af i 2025-2026. I august drøfter byrådet et 
oplæg til anlægsbudgettet og om fordelingsvejen på anlægsbudgettet. 
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 15) 
  
 Kontrol af Gudenåen: Tre steder lever ikke op til regulativet 
  
Silkeborg og Favrskov kommuner har i april lavet en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på 
strækningen fra Silkeborg by til Tange Sø. Kontrollen viser, at kravene til vandføringsevnen er overskredet 
tre steder. 
  
Det første er ved Resenbro, hvor det er en marginal overskridelse. Det andet sted er på strækningen ved 
Svostrup, hvor der er 30 cm overskridelse og det tredje sted er på en strækning ved Truust, hvor der er en 
16 cm overskridelse. 
  
Der er betydelige mængder overvintrende vandplanter, og det vurderes, at det er dem, som er skyld i 
overskridelserne, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af 
vandløbet. Overskridelserne er mere markante end tidligere set. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er et resultat af en veludviklet bestand af vandplanter sidste 
sommer, som har efterladt flere overvintrende skud i kombination med bevoksninger af vintergrønne 
vandranunkler formentlig på grund af den milde vinter. 
  
Med udgangen af maj er strækningen fra Silkeborg Langsø til Borre Å målt op som et led i at udarbejde et 
nyt regulativ for strækningen. Det vil bidrage til at få afklaret, om aflejringer og profilforandringer også spiller 
ind på overskridelserne. 
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 6) 
  
  
Ny aftale om grødeskæring 
  
Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en aftale med Sloths Naturpleje om at stå for grødeskæringen i 2020. 
Grøden skal skæres hurtig og effektiv og over ganske få dage. 
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Sidste år gik grødeskæring ikke 
hurtigt nok, og derfor besluttede 
Klima- og Miljøudvalget, at der 
skulle findes en anden til 
entreprenør til at skære grøden i år. 
(Klima- og Miljøudvalget, 
06.05.2020, punkt 6) 
  

 
2 ting ved udstykning i Hårup: 
 
(markeret med rødt lidt over 
midten af skitsen) 

 


