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Referat af møde i Resenbro Lokalråd, torsdag den 7. februar 2019, kl. 17.30 – 19.00, 

mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro (Afbud: Knud, Jette, Erik og Rune). 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
Kalle valgt som ordstyrer. 
 

2. Dialog med borgerne  
Ingen borgere mødt. 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 
 

 
4. Nyt fra Silkeborg kommune:  

a. Nærdemokratiudvalget:  
        Temamøde tirsdag 19. marts fra kl. 17-19 

Deltagelse i temamøde i Nærdemokratiudvalget blev udsat til næste møde, hvor det tages op 
igen. 
 

b.  Byrådets beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup til dato: 
 Beslutninger kan læses på kommunens net. 
 
c. Høringer, frister: Kommunen har vedtaget en planstrategi 2040, der er sendt til 

høring frem til 28. 2. 2019. Lokalrådet tager punktet op på mødet i februar. Hans 
Okholm har slået til lyd for opførelse af lejeboliger i mindre bysamfund, er det 
noget, vi skal tage med i et høringssvar?   

 Knud får fuldmagt til at sende et høringssvar om planstrategi 2040. Medlemmerne melder 
ideer og punkter ind til Knud, så der kan svares senest den 28. februar. Ideen om lejeboliger 
kan indgå, hvis vi ikke mener, at der er nok af dem. Variation i boligformer skal afgøre svaret. 
Det kunne være godt med seniorboliger på lejebasis. Det er efterspurgt. Medlemmer sender 
ideer og forslag til Knud, så han kan nå at svare. 

  
 
 

5. Lokalrådets aktiviteter 
a.   Trafiktiltag ved Resenbro Skole – bilag vedlagt 

Det er et flot initiativ Plan og Vejudvalget har taget omkring skolevejen ved Skellerupvej. 
Fartbegrænsning og pudebump bliver en realitet. Et flot stykke arbejde, der er gjort fra 
arbejdsgruppen med skolen i spidsen. Et langt sejt træk nytter altså noget. I lokalrådet har vi 
arbejdet for sådan noget over en del år. Nu lykkes det. 
 

b.   Formandens Beretning for lokalrådsåret 2018 – udsendes af Ulla 
Ulla meddelte på mødet i januar, at hun ville rundsende en formandsberetning for 2018. Vi 
har endnu ikke modtaget denne. Kalle rykker for den. 
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c.   Borgermøderne 
Mette oplyste, at Forsamlingshuset i Linå er booket til borgermødet den 21. marts. Birgitte 
fortalte, at Resenbrohuset var booket til den 28. marts. Prisen for lejemålene er ikke kendt 
endnu. 

 
6. Planlægning af to borgermøder forår 2019, Resenbro (28.03.) og Linå (21.03.) 

Kalles oplæg til mødet med Nærdemokratiudvalget og dele af Ullas sammenskrivning 
efter mødet er relevant bilag.  
Fra referatet 10.01.19: Borgermøderne kunne tænkes at handle om Linås og Resenbros 
forskønnelse. Mødernes indhold planlægges på mødet i februar. KB kommer med oplæg 
for Resenbros vedkommende. JKS og MD tænker specielt Linå.  

Ideen i Linå er: Knud byder velkommen og fortæller lidt om lokalrådet og det vi arbejder med. 

Mødet ledes af Knud, Mette og Jette i fællesskab. Hvordan aftales. Mødet inddeles i to dele. Først 
kommer foreningsindslag om, hvad der sker nu og er gang i. Derefter et spørgsmål til 
mødedeltagerne om, hvad der skal ske, og hvad vi som lokalråd skal arbejde på at opnå. 
Detailplanlægning og endelige beslutninger træffes på vores møde i marts. 

Ideen for mødet i Resenbro: Knud byder velkommen og fortæller om lokalrådets arbejde. 
Færdselssikkerhed og omlægning af bybus 1 er en del af det. Herefter en opdatering om 
fjernvarmemulighed ved Silkeborg Forsyning (ca. 15 minutter). Hovedpunkt er: Tanker om 
forskønnelse af byen, grønne kiler og gode ideer i den anledning. Detailplanlægning og endelige 
beslutninger træffes på vores møde i marts. 

For begges møders vedkommende skal der tales om flyers, fortæring (øl, vand og småkager bedst) g 
nok en del mere. Det besluttes på mødet i marts. 

 
7. Projekter og aktiviteter under lokalrådet 

a.   Linå Skoletransport, MD 
Intet nyt. Mette oplyste, at Sune vil forfølge et svar på skrivelsen fra Okholm. Rune inddrages 
i dette. Men dags dato er der ikke tilgået arbejdsgruppen et svar på skoletransportområdet 
mm. 
 

b.   Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte/Fredning af Stidalen, KB. 
 Se næste punkt 
Kalle omtalte arbejdet med at udvikle bymidten i Resenbro. Et ejerforhold til området med 
den grønne trekant er pt. Sådan, at Bane Danmark er ejer. Det er dog på tale, at der kan 
mageskiftes, så det bliver kommunalt. Derfor afventes dette ejerforholds afklaring. 

 
8. Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet 

a.  Tilbagemelding af Kalles møde midtbyudvikling  
      (Vedlagt bilag med kortskitse og luftfotos) 

Der var stor imødekommenhed på mødet for vores planer omkring forskønnelse af midtbyen. 
Der skal laves en samlet plan, der er opdelt i etaper. Det meste afventer afklaringen af 
ejerforholdet af den grønne trekant. 
 

b. Borgermøde i samarbejde med Silkeborg Forsyning 
Borgermødet var en publikumsmæssig succes. Mange fremmødte. Knud gjorde det fint og 
gav god reklame for vores borgermøde den 28. marts. Forhåbentlig kommer der også mange. 
 

c. Andre tilbagemeldinger 
Ingen at berette om. 
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9. Forslag til næste dagsorden  
Endelig planlægning af borgermøder. 

 
10. Eventuelt  

Intet at berette. 
  

 

Nyt fra Lokalråd- og nærdemokrati-udvalget: 

Januar 2019 

Ingen cykelbusser i denne omgang 
Plan- og Vejudvalget har valgt ikke at sætte gang i et forsøgsprojekt med at omdanne to 
bybusser til cykelbusser, som skulle gøre det muligt at tage sin cykel med i bybussen. 
Udvalget vurderede, at de ville blive for dyrt. Den samlede udgift ville være 1,4 mio. kr. for det 
to års forsøg. I foråret 2018 blev der lavet en forundersøgelse, som viste, der var interesse og 
potentiale for cykelbus i Virklund, Resenbro, Gjessø, Funder og Sejs-Svejbæk. I 
forsøgsprojektet var bybusserne til Virklund og Gjessø udvalgt, fordi kørslen her kunne 
tilrettelægges med timedrift. Men for nu bliver forsøget med cykelbusser ikke sat i gang. 
(Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 16) 

Få tilskud til at plante træer ved Linå 
28.000 kr. per ha. Det kan lodsejere få i tilskud, hvis de vil plante træer ved Gudenåen eller 
vandløb, der løber i Gudenåen som Linå. Afstanden fra skov til vandløb må højest være på 500 
m. Der er sat 600.000 kr. af til tilskud til træplantning frem til 2021. Lodsejere kan også få 
tilskud af staten, men her skal arealet, de rejser skov på, være større end 2 ha. Kommunens 
tilskudsordning støtter plantning af skove, hvis de er mellem 0,5 og 2 ha. Derudover skal de 
plantede træer hører til i området, og så må der ikke være tale om gentilplantning af arealer, 
hvis kommunen skal give tilskud. Klima- og Miljøudvalget har godkendt vilkårene for at få 
tilskud. Formålet med tilskudsordningen er at få plantet mere skov, så mængden af CO2 bliver 
reduceret, at øge biodiversiteten og forebygge oversvømmelser ved Gudenåen.  
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2019, punkt 5) 

 

Læg mærke til det nye Nyhedsbrev - HER 

Der kan søges penge til aktiviteter i Lokalråds-området og datoer for møder. 

 

Planstrategi 2040 (link) 

 Det er derfor muligt at komme med idéer, forslag og kommentarer til den fremlagte 
Planstrategi 2040 i perioden. Planstrategien fungerer som for-debat til den kommende 
kommuneplanproces, som igangsættes efter endelig behandling af Planstrategi 2040 i foråret 
2019.  
 
Høringssvar skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 28. februar 2019. Høringssvar 
sendes til: teknisk@silkeborg.dk  

Indkomne høringssvar vil blive behandlet af byrådet i foråret 2019, når Planstrategi 2040 
behandles endeligt. 

 

https://silkeborg.dk/%7E/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Artikler/Nyhedsbrev---januar-2019.pdf?la=da
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Planstrategi
mailto:teknisk@silkeborg.dk
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