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Til Lokalrådets medlemmer, suppleant og observatør 

Referat af:   møde i Resenbro Lokalråd, marts 2020. 
Dato & tid:         torsdag den 5. marts 2020, kl. 17.30 – 19.00 
Sted:  Mødelokale Rødegård Plejecenter, Resenbro. 
  Afbud fra Erik, Rune. 
 

Dagsorden: 
 

1. Evt. borgerhenvendelser 
Ingen borgere mødt frem. 
 

2. Status på arbejdet med forskønnelse 
a. Linå – evt. opfølgning på tilbagemeldinger fra kommunen, (Jette og Mette) 

 
Projektet i Linå er afsluttet, og punktet udgår af kommende dagsordener. 
 

b. Resenbro – vi kigger på landskabsarkitektens forslag og beslutter, hvad vi gør.   
Efter mødet med Elsa Eskesen går arbejdet snart i gang, vi fortæller fra mødet.  
(Kalle og Knud) – Bilaget tidligere medsendt, det bør ud på hjemmesiden. 
 
Knud og Kalle har haft møde med Elsa Eskesen, Silkeborg kommune og trekanten 
mellem Skærbækvænget og Skærbækvej. Udgangspunktet var fremsendte tegninger af 
et muligt forskønnelsesprojekt med en aktivitetsbane for mountainbikes kombineret 
med opholdsarealer med borde-bænkesæt og infotavler. Der var enighed om 
grundprincippet og med de forslag til forbedringer af landskabsarkitektens skitser vil 
Elsa gå videre og få udarbejdet en ny mere færdig skitse. Lokalrådet fandt, at denne 
skitse skal lægges på hjemmesiden, når den foreligger. De første skitser lægger vi ikke 
ud. 
 

3. Opfølgning på ideer og henvendelser – og hvordan får vi nye ideer hentet frem 
a. Linå / mødet på Midtjyllands Avis 

 
Jette og Mette havde deltaget i mødet mellem lokalråd og Midtjyllands Avis, som MJA 
havde indbudt til. Det havde været et godt møde, hvor der blev lagt op til et 
partnerskabsamarbejde. Interesserede kan se MJA den 26. februar, hvor mødet er 
omtalt. MJA udtrykte endvidere ønske om at få information om de borgermøder, der 
skal være om den nye kommuneplan. 
 

b. Resenbro  
 
På mødet med Elsa om forskønnelsesprojekt blev et læskur ved Stidalsvej/Skærbækvej 
drøftet. En borgerhenvendelse har udtrykt ønske om et sådant. Ved besigtigelse af 
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stedet kunne Elsa fortælle, at hun ville gå videre med det og finde ud af, hvordan det 
kunne etableres. Lokalrådet holder fast i denne sag 
 

c. Hvordan går det med Facebook? 
(Mette). 
 
Mette fortalte, at det skal være enkelt at anvende Facebook. Derfor skal der ikke være 
meget tekst men links til det, der er brug for. Knud og Mette finder ud af, om vi selv 
skal lægge ting ind, eller det skal fortsætte med at Marcus gør det. Knud undersøger 
muligheden for selv at gøre det. Overskriften skal i hvert fald være 2020. 

 
4. Rundt om bordet 

 
Mette har forespurgt om der kan etableres lys ved crossbanen i Linå. Svaret var, at der ikke 
var penge til det. Vi vil spørge, hvad omkostningen til lys er. Måske kan Nordeafonden 
søges om midler. Idrætsforeningen spørges om de ikke vil på banen med et lidt større 
projekt, der måske kan støttes af fonden. Jette og Mette følger op. Jette oplyste, at 
idrætsforeningen gik rigtig godt. Overskud på 170.000 kr. og rigtig mange medlemmer. 
Børnehaven i Linå blev også omtalt 
  

5. Høring busplaner – opfølgning på trafikplaner 
 
Mette har ikke hørt noget omkring busplaner, og der er ikke noget i høring. Vi afventer et 
konkret køreplansudspil fra Midttrafik. 
 

6. Borgermødet i september/kommuneplanen 
Afsnit om trafik, udvikling af omegnsbyer, udeliv (outdoor) og boliger for alle kan være 
vigtige for os. 
Se bilaget. 
 
Omkring borgermødet om kommuneplan i Linå i september vil Knud spørge Gry om et 
formøde, hvor vi kan drøfte de ting, vi vil fremføre og blive klogere på, hvad kommunen 
ønsker. Vi tager punktet og indholdsdelen op på mødet den 2. april og ønsker formødet 
afholdt inden sommerferien. 
 

7. Nyt fra Silkeborg kommune samt invitation til møde (ikke kun for formænd) 
Se bilagene 
 
Knud meddelte, at han deltager i mødet i Nærdemokratiudvalget den 17. marts. Ingen 
andre kunne. Nyheder mm. fra kommunen er udsendt og vedlagt dagsordenen og findes på 
hjemmesiden. 
 

8. Økonomi – status 
(Birgitte) 
 
Regnskabet for 2019 er lavet og fremsendes til kommunen af Birgitte og Knud. Det er ikke 
lavet budget for 2020. Sikkert heller ikke nødvendigt med de få tilskudskroner, vi modtager. 
Lokalrådet forventer, at kontoen i Sydbank nu er godkendt af Sydbank. 
 

9. Forslag til dagsorden til næste møde 2. april og planlægning af sommerfrokost. 
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Borgermødet i september og formødet med Gry skal drøftes. Forskønnelse i Linå (pkt. 2a) 
skal udgå. Sommerferiefrokost i juni skal datofastsættes og sted bestemmes. 
 

10. Evt. 
Intet at referere. 

 
Referent: Kalle den 5. marts 2020.  

 
 
 
 
Bilagene er på de næste sider  

Bilag pkt. 2: 
 
6-sidet pdf, som var med sidst, og bør lægges på hjemmesiden. 
 

Bilag pkt. 6. (også vedlagt sidste møde) 
 

Vedr. møde om kommuneplanen d. 3.9 er oplægget bl.a.: 

Kommuneplan 2020-2032 
Omkring august-september 2019 afholdte de byplanansvarlige møder med lokalrådene 
med henblik på at indsamle input til arbejdet med forslag til ny kommuneplan. 

 
Forslag til ny kommuneplan er under udarbejdelse, og planforslaget forventes 
politisk behandlet i juni 2020. 

 
Herefter sendes planforslaget i 8 ugers offentlig høring fra medio august til medio 
oktober 2020. 
Borgermøderne tilrettelægges af lokalrådene, som har værtskabet. Princippet er 
det samme som ved forrige kommuneplanrevisionsproces. 
Tidligere har der været ydet økonomisk tilskud til lokalrådene, som har kunne 
anvendes til bl.a. afholdelse af borgermøder. I januar 2020 skal 
Nærdemokratiudvalget drøfte disponering af midler. 
 
På mødet præsenteres en række emner fra forslaget til ny kommuneplan. 
Oplægget forventes at vare maks. 1½ t og foreslås lagt i starten eller slutningen af 
dagsordenen. På mødet forventes der at deltage politikere og repræsentanter fra 
administrationen. 

Kommuneplanrevisionsprocessen er beskrevet nærmere på følgende 
hjemmeside: Kommuneplan 2020-2032  

 
Oplægget til lokalrådenes input ses HER 
Heri står bl.a.: 
Møderne med lokalråd tager afsæt i: • Visioner • Fællesskaber og mødesteder • 
Forbindelser • Trafik • Det blå, det grønne og outdoor • Omdannelse og udvikling 
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Fra Silkeborgs side om Kommuneplanen: 
 
Ny kommuneplan på vej (2020-2032) 
Vi er i gang med at revidere Kommuneplan 2017-2028. Den nye kommuneplan 2020-2032 tager 
udgangspunkt i planstrategi 2040 , hvor der særligt er fokus på: 

 Udvikling af Silkeborg midtby 
 Udvikling af omegnsbyerne 
 Silkeborg by vokser 
 Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe 
 Attraktive erhvervsarealer 
 Trafik og mobilitet 
 Boliger for alle 
 Klima og bæredygtighed 

 

 
Bilag pkt. 7. 
 
Nyt fra Silkeborg Kommune  
  
Ny daginstitution bygges i Linå 
  
På grund af kraftig tilflytning – især i Sejs-Svejbæk – har Børne- og Ungeudvalget anbefalet 
byrådet at godkende, at der bruges 9,3 mio. kr. på at bygge en ny daginstitution i Linå med plads til 
40 børn fra 0-6 år. 
  
Silkeborg Kommune har været dialog med borgerforeningen i Linå, da de lige nu lejer den grund, 
som kommunen ønsker at placere den nye daginstitution på. Borgerforeningen er meget positive i 
forhold til kommunens ønske, og de er villige til at blive flyttet til den tilstødende matrikel. Den nye 
daginstitution bliver bygget som et elementbyggeri, så der kan nemt udvides med først 20 og så 20 
pladser mere, hvis der bliver behov for det. 
  
Organisatorisk vil dagtilbuddet i Linå blive placeret under Kløverhuset i Laven, der er en del af 
Daginstitutionen Sejs-Laven. Det vil derfor blive at betragte som ét hus med fælles ledelse, men 
med mulighed for visitering til det ene eller andet sted. 
(Børne- og Ungeudvalget, 03.02.2020, punkt 3) 
  
  
Nyt samarbejde mellem foreninger, lodsejere og kommunen om Gudenåen 
  
16. marts skal de mødes for første gang i det, der hedder dialogforum. Her skal repræsentanter for 
dem, der har en interesse i Gudenåen mødes for at drøfte indsatser i Gudenåen. 
  
Dem, der mødes i dialogforum, er repræsentanter for lodsejere op til Gudenåen, fra foreningerne 
Ålauget Gudenåen Silkeborg - Tange Sø (GST), Silkeborg Fiskeriforening og Danmarks 
Naturfredningsforening og Silkeborg Kommune. 
  
På deres første møde skal til drøfte ønsker til indsatser i Gudenåen, det nye regulativ for 
Gudenåen, opmåling af Gudenåen og samarbejde på tværs af kommunegrænsen. 
(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2020, punkt 6) 
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Nærdemokratiudvalget inviterer til temamøde 

Tirsdag 17. marts 2020 fra kl. 17-19 i Silkeborg Medborgerhus, Sal B, Bindslevs Plads 5. 

 Programmet for temamødet er: 

Kl. 17.00-17.05 Velkomst v/ formand for Nærdemokratiudvalget Martin Jakobsen 

Kl. 17.05-17.35 Hvordan går det i Silkeborg Kommune? v/ borgmester Steen Vindum 

Kl. 17.35-17.45 
Introduktion til temadrøftelse om hvordan nærdemokratiet kan blive endnu 
bedre       v/ direktør Hanne Ahrens 

Kl. 17.45-18.10 
Netværk og forplejning - Mens der spises en sandwich, er der mulighed for 
netværk lokalrådene imellem 

Kl. 18.10-18.55 

Workshop v/ direktør Hanne Ahrens 
-Input til/kvalificering af Nærdemokratiudvalgets strategi for revitalisering af 
Kodeks for godt nærdemokrati 
- Hvad er der brug for, for at nærdemokratiet bliver endnu bedre?  

Kl. 18.55-19.00 Afslutning og videre proces v/ Martin Jakobsen. 

Tilmelding er nødvendig og skal ske samlet fra de enkelte lokalråd senest 9. marts 2020. 

Mit bilag: Fra oplægget – om Kodeks’et: 


