
Referat lokalrådsmøde den 7. december 2017. 

Afbud: Ingrid, Ulla, Flemming og Rune. Olesya, Mette og Knud, der indtræder i det nye lokalråd deltog. 

På mødet blev der taget afsked med Marcus, Erik Gam, Maiken og Flemming, der udtræder af lokalrådet. 
Ulla, Birgitte, Erik Jensen og Kalle fortsætter i det nye lokalråd. Efter det ordinære møde blev der spist en 
lækker julefrokost i Erik Jensens stue, hvor også mødet blev afholdt. Tak til Erik. 

• Referatet fra novembermødet blev godkendt. 
• Marcus overdrog de åbne sager til Kalle, der tager dem med til det nye lokalråds første møde den 4, 

januar 2018. Det var en invitation fra Midtjyllands Avis om deltagelse i et møde på avisen den 17. 
januar fra 16.00 til 18.00. Det er et møde, hvor alle lokalråd er inviteret. Formålet med mødet er en 
dialog om, hvordan lokalråd og avis kan samarbejde til gavn for de lokale samfund. Vi kan sende 2 
personer. Jette meldte på mødet interesse og er derfor den ene. Andre kan udtrykke interesse og 
maile den til Marcus, der melder vores folk til. Tilmelding er den 2. januar 2018 til chefredaktør 
Hans Krabbe. 

• Der var ligeledes en invitation fra golfklubben om en præsentation af turneringen ”Made in 
Denmark”, der afholdes på Silkeborg golfklubs bane i uge 35 i 2018. Det nye lokalråd svarer efter 
mødet den 4. januar. 

• Det nye lokalråd skal finde nye ansvarspersoner for webb, facebook og mail. Det skal også ske på 
mødet 4. januar. 

• Der skal følges op på samarbejdet med Lars Purr og forældrene på skolen om trafiksikkerhed på 
skolevejene. Dette kan ske med opfølgning af kontakten med Gitte Merstrand fra kommunen. 

• Det nye lokalråd skal tage stilling til placering af lokalrådsmøderne i Resenbro og Linå, ligesom 
lokalrådets navn skal drøftes og måske ændres. 

• Jette fortalte om en Linå folder, som hun havde drøftet med Knud E. Jensen fra foreningen 
Landsbyer i Danmark. Han foreslog at der blev lavet en hjemmeside, der præsenterede Linå. Der 
skulle også laves en papirudgave. Man kunne overveje at bruge Utube, lave hjemmebesøg og 
uddele folderes og få en velkomstsnak, lave integrationskaffemøder, fællesspisning gratis for 
tilflyttere første gang eller en kirkekoncert. Det koster 100 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for 
foreninger at være medlem af foreningen. 

• Jette omtalte også infostanderen i Linå. Den behandles på møde den 10. 12. 2017. Også en Linåbog 
kunne laves i lighed med bogen ”Vores Resenbro”. Og så mangler der tilmeldinger til foredrag i Linå 
i februar. 

• Knud omtalte muligheder for parkering ved den nye bro. Der er mange, der vil bruge stedet som 
afsæt for en tur på trækstien, men der mangler parkeringsmuligheder. Også skiltning til  trækstien 
er en mangelvare. 

• Erik J. fortalte, at der var interessekonflikt mellem fjernvarme og naturgas. Så fjernvarmen er ikke 
afklaret. Kommer nok på politisk niveau. 

• Birgitte kunne oplyse, at økonomien er god. Regninger betalt og 7.000 kr. i kassen. 
• Næste møde for det nye lokalråd er den 4. januar kl. 17.00. Marcus Booker Rødegaard. 

Referent: Kalle 8. december 2017.  



 


