
 

 

Referat lokalrådsmøde 

Rødegaard den 4. maj 2017 

Afbud: Kalle, Ingrid, Erik Gam. 

• Referatet fra sidste møde godkendt. 
• Rune har haft et interview med avisen vedrørende den eventuelle motorbane i Hårup. Marcus og 

Lars Purr deltog også. Rune fortæller at der har været 600 høringssvar til kommuneplanen og den 
største enkeltsag er motorbanen i Hårup. Der vil nu blive undersøgt alternativer. 

• Jette fortæller, at lokalplanen for skoleområdet i Linå foreslås nedlagt, således at den kan bruges til 
andre formål. Bl.a. er der ønske fra et polstringsfirma om at bruge den som showroom. Jette laver 
et udkast til et positivt høringssvar fra lokalrådet i den anledning. 

• Erik fortæller at borgermødet (infomødet) omkring fjernvarme i Resenbro og Skærbæk var meget 
velbesøgt. God stemning og mange positive tilkendegivelser. Fjernvarmechef Jens Østergaard 
supplerer desuden det fortalte på mødet med at: ”Der er ingen handlepligt og Kommunen har 
ingen lovhjemmel overfor borgere og forsyningsselskaber til at gennemtvinge en lukning af alle 
gaskedler i 2030”. Alle kan altså beholde deres gasfyr efter 2030, hvis det skulle ønskes. 

• Ulla henviser til de tidligere sager omkring Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan og 
Friluftsstrategi. Bl.a. med henvisning til om der kan gøres noget i vore bymidter.  

• En åben diskussion af hvilke tiltag vi bør fokusere på nu efter en vinterperiode med to større 
borgermøder. Der blev frem ført trafiksikkerhed i Resenbro og boligudvikling i Linå. Desuden 
Friluftsstrategi og forskønnelse af bymidter.  

• Rune og Maiken laver et oplæg til Facebook side og strategi. 
• Økonomien er fortsat fin.  
• Planlægning af opstillingsmøde mv. er et punkt på dagsordenen første gang efter ferien. Første 

møde efter ferien er aftalt til den 10. august.  
• Næste møde: Den 8. juni kl. 17.00 i Silkeborg Golfklub. Det er sidste møde inden ferien, så vi 

slutter traditionen tro mødet af med en middag. HUSK derfor evt. frameldelse til Erik Jensen. 

Referent: Marcus den 8. maj 2017.  


