
.Referat 

Lokalrådsmøde 5. marts 2015 

Mødelokale Rødegaard 

Afbud: Majken, Allan, Birgitte. 

• Referatet fra februarmødet godkendt. 

• Ingrid fortalte om en længerevarende renovering af Linå kirke. Processen omkring det hele har 

været præget af mange vanskeligheder. En donation til kirken udløste planen om et nyt alterbillede 

malet af kunstneren Thomas Kluge. Der har senest været en renovering i 1936. Fonde har været 

søgt om tilskud, og bl.a. dronning Margrethes fond har givet tilskud. Pengene var dog stadig for få, 

men en underskudsgaranti gjorde, at der skærtorsdag kl. 10.30 vil ske en genindvielse af kirken, 

hvor flere biskopper deltager sammen med ca. 100 indbudte gæster. Lokalrådets medlemmer er 

alle velkomne til  at deltage. Til lejligheden er skrevet en ny salme af Lissner. Der kan læses om de 

nye alterbilleder i Linå kirke og om festgudstjenesten skærtorsdag i Kirkebladet for Linå og Sejs-

Svejbæk sogne nr. 2 2015 – Marts, april, maj, juni, juli og august. 

• Der er stormøde omkring ny skolestruktur for Silkeborg Kommune. Det foregår i Det foregår i Jysk 

Arena, hal A den16. 3. (se udsendt indbydelse). Kalle søger at få mulighed for at deltage. Alle er 

velkomne. 

• Områdemøde for Silkeborg øst om ny skolestruktur omfattende bl.a. Resenbro i Gjern Kulturcenter 

den 9. april. (Se udsendt indbydelse). Kalle søger også at kunne være med her. Alle er velkomne. 

• Kalle arbejder videre på en indbydelsesskrivelse til Børne- og Ungeudvalget omkring ny skole samt 

busdrift til samme og nyt skoledistrikt. Mødet var tænkt i april, men må udskydes til maj. Dato ikke 

fastlagt. 

• Økonomien er fortsat OK. 

• Formandsmødet var en skuffelse. Det oplyste formanden. Nærdemokratiudvalgets medlemmer 

mødte ikke op, og to ”lokalrødder” styrede mødet. Den slags er ikke i orden. Vi får ikke noget at 

vide på den måde, og det virker lidt som en narresut. 

• Hjemmeside foto udsættes til næste gang eller til et møde, hvor alle kan deltage. 

• Vi arbejder fortsat på sigt at få rute 1 til at køre ad Skellerupvej til Linå og tilbage til Resenbro, så 

børn fra Linå kan komme i skole i Resenbro. Arbejdet hænger sammen med en mulig kommende 

skoledistriktsændring, så skoledistrikt og lokalrådsdistrikt er ens. 

• Lokalrådet hilser Resendalvejen velkommen. Nok giver det på kort sigt problemer med en lukning, 

men på langt sigt er det en klar forbedring for alle trafikanter den vej. Trafiksikkerhedsmæssigt 

også et stort fremskridt. 

• Ingen nye her og nu emner. Vi har vist også nok lige nu. 

• Næste møde bliver nok ikke den 9. april på grund af skoledistriktsmødet i Gjern. Erik ville sammen 

med Per fra Jyllandsringen finde egnede datoer. Per vil ved mødet vise rundt på Jyllandsringen og 

samtidig være vært ved et stykke mad. Dato kommer snarest. 

 

Referent: Kalle den 9. marts 2015.   


