
1 
 

     

 

Til Lokalrådets medlemmer, suppleant og observatør 

Referat af:   møde og julefrokost i Resenbro Lokalråd, december 2019. 

Dato & Tid:         torsdag den 5. december 2019, fra kl. 17.30  

Sted:  hos Erik Jensen, Skærbækvænget 2, Resenbro. 

 

Dagsorden: 

1. Status på arbejdet med forskønnelse 

a. Linå, (Jette og Mette) 

Arbejdet med projektet i Linå er i fuld gang og forventes afsluttet inden nytår. 

 
b. Resenbro, (Kalle og Knud) 

Projektets start afventer det lovede skitseudkast fra landskabsarkitekten. Det lader vente 

på sig. Knud rykker for det. Med den nuværende forsinkelse kan det ikke forventes at starte 

før i 2020. Knud har påbegyndt infostandere og materialer er indkøbt. Så det er ikke os, der 

forsinker projektets start. 
 

2. Opfølgning på ideer og henvendelser 

a. Linå  

Ikke noget nyt. 
 
b. Resenbro – herunder trafikforbedringer omkring skolen og Dybdalen. 

Der er udført trafikforbedringer på Skellerupvej ved skolen. To fartdæmpende bump og 

hastigheds skilt med 40 km er foreløbig lavet. Projektet på Skellerupvej fortsætter. 

Arbejdet med forbedringer på Dybdalen er startet så småt og fortsætter. Blandt andet er 

vejen udvidet, så oversigtsforholdene er forbedret lidt. Hele det samlede projekt skal 

tænkes sammen med en eventuel supercykelsti. 
 

3. Nyt fra Silkeborg kommune 

Midttrafiks forslag til køreplan for bus 113 omfatter en omlægning, så bussen på nogle 
afgange kører over Sorring, så betjeningen her bliver forbedret. Vi skal sikre os, at der ikke 
sker forringelser for Mollerup, Linå og Hårup. Mette skriver til virksomheder i Hårup for at 
blive klogere på deres behov. Vi vil udarbejde og sende høringssvar i januar 2020. 
 

4. Økonomi 

Birgitte havde udarbejdet svar på de spørgsmål, som Sydbank havde krævet vedrørende 
vores konto der. Medlemmerne udfyldte cpr numre, og formanden og kassereren ordner det 
videre papirarbejde. Silkeborg Kommune er opmærksom på bankers opkrævning af store 
gebyrer omkring varetagelse af lokalråds begrænsede konti. Kommunen vil komme med et 
udspil på området. 
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5. Rundt om bordet 

Jette oplyste, at byggeriet på Overgårdsvænget går godt. Der tænkes på en evt. yderligere 
udbygning af boligområdet.  
Hun gjorde også opmærksom på, at Linåbogen udkommer mandag den 9. december og 
indbød til en mindre reception hos hende privat kl. 15.00.  
Erik fortalte om bingoarrangementet på Jyllandsringen, hvor ca.  90 deltog. Jyllandsringens 
initiativ med inddragelse af lokale borgere til forskellige arrangementer hilses velkomment. 
Rune fortalte, at han og Sune (præsten) havde taget initiativ til indsamling af midler, så der 
kunne gives julehjælp til familier i lokalområdet. 5 får den hjælp i år – typisk 600 kr. plus 
100 kr. pr. barn.  
Han oplyste også, at regnvand i Linå er på byrådets dagsorden.  
Rune fortalte også, at der i anlægsbudgettet de sidste 6-7 år har stået penge til 
omklædningsforhold ved hallen. Birgitte nævner det for idrætsforeningen. Rune går også 
videre med det. 
 

6. Forslag til dagsorden til næste møde 16/1? 

 

Næste møde bliver den 16. januar på Rødegård 

Efter mødet var der en fin julefrokost, som Erik og Birgitte sørgede for. Tak for det. 

Også tak til dig Erik for endnu en gang at lægge hus til både møde og frokost, hvor 

stemningen var rigtig fin. 

 

Referat Kalle B. den 8. januar 2019 
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Bilag til pkt. 3: Nyt fra Silkeborg Kommune 

Mere grødeskæring, fjernelse af sandbanker og en helhedsplan skal stoppe oversvømmelse i 
Gudenåen 
  
Byrådet har på deres møde 25. november besluttet, at der skal laves et nyt regulativ for Gudenåen mellem 
Silkeborg Langsø og Tange Sø, som skal gøre det muligt at skære grøde op til tre gange om året. Nu kan 
den skæres op til to gange. 
  
Fremover skal den anden grødeskæring ske, når vandstanden når bestemte højder på udvalgte steder. I dag 
er det op til borgmesteren at sætte gang i den anden grødeskæring. Fremover skal borgmesteren tage 
stilling til den tredje skæring, når Klima- og Miljøudvalget henvender sig til borgmesteren, når vandstanden 
når en bestemt højde. I det nye regulativ skal der også stå at grøden skal skæres med en fast procentdel på 
45-55 % af bredden. 
  
Derudover skal det fremover også være muligt at fjerne sandbanker i Gudenåen i samarbejde med 
lodsejerne, så det sand og jord, der fjernes, kan blive lagt steder, hvor kommunen ikke har udgifter til det. Og 
så skal åens brinker vedligeholdes, så nedskred, forsnævringer eller træer eller buske, der forhindrer vandet 
i at løbe udbedres eller fjernes. 
  
Byrådet har også besluttet, at der skal laves en handleplan for den fremtidige håndtering af problemet med 
oversvømmelser. Den skal blandt andet indeholde undersøgelse af dobbeltløbede delstrækninger, at købe 
eller leje arealer, der er ramt af oversvømmelser og etablering af diger. 
(Byrådet, 25.11.2019, punkt 21) 
  
Forslag om regnvandsbassin i Linå 
  
Efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget har byrådet besluttet at sende et tillæg til spildevandsplanen i 
høring, så du kan dele din mening om det. Tillægget vil gøre det muligt at lave et regnvandsbassin ved 
Linåvej og Linå Bygade. 
Forslaget til tillægget vil også gøre det muligt at etablere kloak og vil sikre det nødvendige areal til 
regnvandsbassinet, adgangen til det og til at etablere ledninger. Anlægsarbejdet laves i forbindelse med 
etablering af regnvandsbassinet for at tage højde for den fremtidige udvikling af Linå og de forventede 
klimaforandringer. 
(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2019, punkt 8, byrådet, 25.11.2019, punkt 7) 
 

Bilag til pkt. 1 

Mail vedr. forskønnelse i Linå: 
 
Hej Knud 
  
Så har jeg fået en tilbagemelding fra entreprenøren om tidspunkt for opstart af projektet. 
De starter op mandag morgen (2/12-19) – jeg skal mødes med dem kl. 8.00 på stedet. 
Jeg forventer, at de er færdig med krydsombygningen inden jul. 
Beplantningen tænker jeg bliver i foråret. 
Venlig hilsen 
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Brita Skovlyst 

 

Bilag til pkt. 4 

Til en række lokalråd 
  
Flere lokalråd har tilkendegivet overfor Nærdemokratiudvalget, at der betales bankgebyr, som udgør en stor 
del af det årlige tilskud, som lokalrådene får fra Nærdemokratiudvalget. 
  
Nærdemokratiudvalget er opmærksom på problematikken og har drøftet det flere gange. Da det ikke er alle 
lokalråd, som har samme bank, er der også forskel på størrelsen af gebyrer. For at kunne vurdere omfanget 
af gebyrer har Nærdemokratiudvalget bedt om at få konkret information fra lokalrådene. Dette for at kunne 
drøfte muligheder for evt. at kunne hjælpe lokalrådene.   
  
Jeg vil derfor høre, om lokalrådet vil have ulejlighed med at svare mig på spørgsmål omkring bank, 
størrelsen af det årlige gebyr og hvor ofte det betales. 
  

Bank Årligt gebyr Betales hvor ofte 
      

  
Jeg vil gerne have tilbagemelding senest 9. december. 
På forhånd tak. 
Venlig hilsen 
Jette Pedersen 
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Ligeledes fra Jette Pedersen en mail om Fællesskaber: 

Fællesskaber er noget vi bygger 
  
Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe 
gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud 
i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist 
er fredag den 27. marts 2020 kl. 12.00. 
  
Projektstøtten kan ansøges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle 
lokalsamfundet gennem det byggede miljø – både i byer og på landet. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til 
ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter i perioden 2018-2020. 
  
Vedlagt denne mail finder I en invitation til ildsjæle, der arbejder med at forbedre og udvikle lokalsamfundet 
gennem det byggede miljø. Invitationen vejleder også til, hvordan man søger støtte til et projekt igennem 
kampagnen. 
  
Som kommune er jeres rolle ofte afgørende for, om et ildsjæleprojekt bliver gennemført eller ej. Det er ofte 
det gode samarbejde mellem kommune og ildsjæle, der skaber lokale forandringer og lokal udvikling 
igennem det byggede miljø. Derfor deler vi invitationen med jer, og håber at I vil være med til at dele den 
med jeres netværk. 
  
Læs mere om kampagnen på www.underværker.dk, hvor I kan se de tidligere støttede projekter og finde 
mere viden og inspiration. 
  
Vi håber, at I vil være med og dele muligheden med jeres netværk. 
  
Med venlig hilsen 
Susanne Abildgaard Rud 
Underværkers kampagnesekretariat 

http://www.underværker.dk/

