
Referat Lokalrådsmøde 

Rødegaard den 7. april 2016 

Afbud: Marcus, Ingrid og Rune. Mødet blev ledet af næstformanden. 

• Referatet og opsamlingen fra borgermødet i Linå blev godkendt. 

• Erik oplyste, at generalforsamlingen i Resenbro Vandværk havde valgt et nyt bestyrelsesmedlem og 

en ny suppleant (begge yngre folk). Vandværket fortsætter som selvstændigt vandværk. 

• Allan oplyste, at der afholdes et lokalt borgermøde for Linå folk den 11. april. Informationer er 

tidligere udsendt til lokalrådet af Ingrid. Fra lokalrådet deltager Ingrid og Allan i borgermødet. 

• Kalle informerede om det udsendte lokalplansforslag 33-003 omfattende VIMA grunden og Morten 

Blumensaats grunde. Af særlige problematikker blev vejtilgang til området påpeget. Kalle sørger 

inden næste lokalrådsmøde for, at lokalrådet kan formulere et høringssvar. 

• Punkterne fra opfølgningen af borgermødet i Linå i marts blev kort berørt. På mødet i maj skal disse 

punkter drøftes, og referatet fra borgermødet i Linå den 11. april skal medtænkes. Lokalrådet 

forventer at modtage et referat fra dette møde. 

• Majken oplyste, at de folk, der står bag byportalen, skal henvende sig til den person, der på 

borgermødet i Linå viste interesse for at medvirke. Hensigten er, at byportalen skal have links til 

alle foreninger mm. Og lokalrådet. Disse skal så selv vedligeholde deres egne hjemmesider. Majken 

og Marcus er lokalrådets tovholdere. Punktet tages op igen på majmødet. 

• Birgitte oplyste, at der i lighed med sidste år var overført 500 kr. til Rødegaards Venner. Der var 

også afregnet for uddeling af flyers  til borgermødet i marts og web afregnet. 

• Erik J. omtalte initiativet fra en borger på Smingevej om indsamling af affald i byen. Problemet med 

at få folk til at deltage blev drøftet. Hvad er det rigtige at gøre? 

 

Næste møde: torsdag den 12. maj kl. 17.00 på Rødegaard. Marcus skal huske at bestille lokalet. 

Punkter til dagsordenen: Portal/facebook, høringssvar til lokalplansforslag 33-003, opfølning på 

borgermødet i marts i Linå og borgermødet for borgere fra Linå den 11. april. 

 

Referent 

Kalle 

Den 7. april 2016   

   

 


