
Referat lokalrådsmøde 5. april 2018 

Afbud: Jette, Birgitte, Rune. Mødevarighed: 17.30 – 18.45. Ingen borgere mødt frem. 

Mødevarighed fremover: 17.30 – 18.30. Hvis der er borgerfremmøde: 17.30 – 18.45. 

Ad. 1: Knud foreslået og valgt til ordstyrer. 

Ad. 2: Ingen fremmødte. 

Ad. 3-4: Dagsorden og referat godkendt. Mette foreslog en dagsorden med færre punkter og dermed 
bedre tid til at drøfte væsentlige punkter. Formanden ser på det. 

Ad. 5: Alle orienteret gennem formandens udsendelse af Nærdemokratiudvalgets nyhedsbrev og 
referat fra møde. Der er temamøde i Nærdemokratiudvalget den 8. maj kl. 17.00 – 19.00. 
Bl.a. drøftelse af overordnet strategi og planstrategi 2040. Ulla, Erik og Knud deltager fra 
vores lokalråd. Formanden oplyste, at Nærdemokratiudvalget har planlagt at besøge 
Resenbro Lokalråd i 2020. 

Ad. 6: Formanden oplyste, at Ivan Greve fremover er politisk kontaktperson til Rødegaard 
Plejecenter. Formanden efterlyste klarhed over trafiksikkerhedsbeslutningen omkring 
Dybdalen. Hun har skrevet til kommunen om det. 

Ad. 7a: Mette læste en meddelelse op fra Sune Haubak om et møde i sognehuset i Linå den 23. april. 
Mødet har et mere vidtgående indhold end bare skoletransport. Skolevej, cykelsti mod 
Skellerup, og omlægning af bybus 1´s kørerute, så der bliver kørsel mellem Linå og Resenbro 
indgår også. Lokalrådet inviteret til mødet. Fra lokalrådet deltager Ulla og Knud. Jette 
spørges om deltagelse. 

Ad. 7b: Formanden og Lesya deltog i en byvandring sammen med vores kontaktperson i kommunen 
Gry den 15. marts 2018. Gry var opmærksom og gjorde sig mange tanker om muligheder for 
bl.a. byforskønnelse og forbedringer i bymidten. Hun udtrykte glæde over muligheder for at 
udvikle åområdet. Kalle havde til vores møde fremsendt nogle tanker om, hvad der konkret 
kunne foretages omkring udvikling af Resenbro bymidte og de mange ”grønne” områder – 
herunder åen og trækstien. Besluttet at Kalle tager kontakt til Gry for at finde ud af, hvordan 
det hele bedst gribes an – herunder hvem der skal ind over for at fremskaffe kortmateriale 
og hvem der evt. kan lave skitseforslag. Punktet skal således på dagsordenen til vores næste 
møde for at lægge en strategi for arbejdet. 

Ad. 7c: Formanden orienterede om mailkontakt til Thomas fra Made in Denmark. Han rykkede for 
en dato for et orienteringsmøde om arrangementet i august-september i golfklubben for 
områdets beboere. Lokalrådet svarer, at dette møde er i hans regi, hvorfor det er hans 
opgave at finde frem til dato og stå for invitation af byens borgere herunder lokalrådet. 
Formanden står for kontakten til Thomas. 

Ad. 7d: Kalle følger op på, hvordan en belysning kan etableres ved vendepladsen for bybus 1 på 
Skellerupvej. Tages op sammen med Gry. 

Ad. 7e: Jette har pr. mail redegjort for arbejdet med infostander. Omkring økonomien afventer 
lokalrådet en endelig færdiggørelse og opsætning. Punktet skal på dagsorden til næste 
møde, hvor Jette selv er med. 



Ad. 7f: Mødet på Jyllandsringen søges arrangeret den 24. eller 30. april. Erik giver Per Bach begge 
datoer, og så kan han beslutte sig for en af dem. Erik giver Per besked. 

Ad. 8: Intet at berette. 

Ad. 9.- 10. og 11:  

Det blev besluttet at nedsætte en redaktionsgruppe til at behandle disse områder. Gruppen 
består af Ulla, Mette og Lesya. Lokalrådet afventer deres udspil. 

Ad. 12: Formanden kommer med et udkast til majmødet. 

Ad. 13: Formanden nævnte, at hun fra sit boligområde Dybdal Skovvej havde fået en forespørgsel fra 
en ung beboer, Caroline Karø, om at blive suppleant i lokalrådet. Lokalrådet kan beslutte, at 
give plads til en suppleant mere, og der var overvejende positive meldinger om, at hun kan 
indgå som sådan. Caroline kan ved et kommende lokalrådsmøde fortælle lidt om sig selv. 

Ad- 14: Referatet peger på nogle dagsordenpunkter. 

Ad. 15: Intet at berette. 

 

Referent: Kalle den 6. april 2018.  


