
     

Referat fra lokalrådsmøde i Silkeborg Ry Golfklub, Resenbro, den 7. Juni 2018, 17.30-18.30 
 
Deltagere:  Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Birgitte Niebuhr (BN),  Mette Degn (MD),  

Olesia Kutalo (OK), Rune Dreier Kristensen (RDK), Observatør 
 
Afbud:  Erik Jensen (EJ), Kalle Baarstrøm (KB) 
 
Referent:  RDK 07.06.2018, UB 28.07.2018 
 

Referat: 
 

1. Valg af ordstyrer: Knud Nissen valgt til ordstyrer 
 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Under punkt 7.e Møde med FDM, Jyllandsringen den 2. Maj 2018 tilføjes, at Jyllandsringen gerne 
medvirker ved arrangementer og aktiviteter for lokalområdet paa FDM/Jyllandringen, og det blev 
aftalt på mødet med FDM, Jyllandsringen, at UB gerne deltog i et planlægningsmøde, hvilket 
efterfølgende blev bekræftet på maj-mødet, og meddelt FDM Jyllandsringen. 
    

4. Nyt fra Nærdemokratiudvalget, Byrådet, Silkeborg Kommune 
 
a. Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 22. Maj 2018 + Nyhedsbrev for maj 2018 (bilag 
udsendt per mail 30. Maj 2018*) 
 
- Lokalrådet (UB, KN, EJ) deltog i Temamøde med lokalrådene den 8. maj 2018: Præsentation af status 
for arbejdet med en ny udviklingsstrategi og planstrategi for Silkeborg Kommune, herunder den videre 
proces og lokalrådenes inddragelse i løbet af 2018. Se SK Powerpoint præsentation i Nyhedsbrevet. 

 
- Silkeborg Kommune Folkemøde 28-29. September 2018: det forslås at alle overvejer om der fra 
lokalrådet kan bidrages med ideer eller andre forslag.  
Følgende link lægges på lokalrådets : Læs mere om folkemødet og de enkelte events her: 
https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Nyheder/Folkemodet-i-Silkeborg 
 
Følg med i seneste nyt ved at tilmelde dig FB-gruppen: Folkemødet i Silkeborg*. Link til FB gruppen 
lægges på lokalrådets hjemmeside. 

 
b. Politiske beslutning for Resenbro, Maj 2018 (bilag udsendt per mail 30.05.2018*):  
Ikke yderligere 
 
c.   Silkeborg Kommune/Lokalplaner/Hoeringer m.v.: 
 - Masterplan for Jyllandsringen/FDM (bilag udsendt per mail*) 
 Ikke yderligere 

 
 

5. Projekter og Aktiviteter under Lokalrådet 
a. Linå Skoletransport, Mette Degn:  
Afventer arbejdsgruppens oplæg 
 

b. Sikker Skoletransport i Resenbro, Ulla Baagø 
(Bidrag til høring om Plan for trafiksikkerhed Dybdalen/Dybdalsvejkrydset og 

https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Nyheder/Folkemodet-i-Silkeborg


opdatering af plan for Modernisering af Dybdalen (bilag udsendt per mail april 2018) 
 
Lokalrådet har den 7. Juni 2018 meddelt SK sine kommentarer til den planlagte og godkendte 
forbedring af Dybdalen/Dybdalsvejkrydset (implementeres efter MiD 2018) som følger: 
 
- Vi hilser forbedringen velkommen, hvis denne som en midlertidig ordning kan afhjælpe den meget ubehagelig 
og utrygge oplevelse det nu er både for krydsende cyklister/gående fra begge sider af vejen og naturstien, og 
bilister der kører op og ned ad Dybdalen. 
- Vi ser også gerne, at en langsigtet løsning, herunder en tunnel under Dybdalen, allerede nu overvejes/forberedes 
som en del af det nye tiltag ”Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte” under formulering, herunder 
med input fra Byvandring med vores Byplanansvarlige, Gry Bruhn Hansen i marts 2018. 
- Det er naturligvis også af interesse at høre hvordan det forslåede forbedringsprojekt/investering hænger 
sammen med den planlagte Modernisering af Dybdalen under Ring3/Motorvejsprojektet? 
- Og endelig også sammenhængen med Silkeborg Outdoor Hovedstad og Cykelhandlingsplan 2017 forsåvidt 
angår forlængelse/opgradering af naturstien (gl. banesti). 
 
Lokalrådet har i tilknytning hertil bedt Silkeborg Kommune om møde i juni eller august 2018 sammen 
med repræsentanter for forældregruppen for Sikker Skoletransport i Resenbro, Lars Purr og Jakob 
Sølvsteen for præsentation of drøftelse af det aktuelle projektsforslag og sammenhængen med 
langsigtede planer. Fra lokalrådet deltager UB, KN og KB i mødet, når dette er bekræftet. 
Herudover ønskes også møde med det politiske udvalg. 
 
c. Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte, Kalle Baarstrøm 
Punktet er udskudt til næste møde. 

  
d. Made in Denmark Golfturnering 2018, Ulla Baagø  
De berørte borgere er blevet indkaldt til møde omkring de trafikale udfordringer, der vil være under 
Made In Dennmark. Mødet er d. 20. Juni kl. 19.00, golfbanen. MD deltager i mødet fra lokalrådet. KN 
forespørger om mødet må blive informeret bredt ud. 
 
e. Infostander Linå, Jette Sørensen 
Infostanderen i blevet etableret og klar til brug. Infofolder, er klar til brug og klar til omdeling. Stor ros 
til folderen. Efter et par redaktionelle/tekniske ændringer lægges folderen på hjemmesiden. 
 
f. Lokalrådets deltagelse i møde den 12. Juni 2018: Supercykelstier (bilag 
  udsendt per mail 30.05.2018*) 
Ikke relevant for lokalrådet. 

 
 
6. Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst m.v. 

a. Borgernetværksmøde 14. maj 2018, kl. 13-15 i Sorring (bilag udsendt per mail*) 
Jette har videregivet oplysningerne fra mødet omkring ideer til nye borgere og håndtering omkring 
ensomhed. Oplysningerne er videregivet til borgerforeningen i Linå. 
 
b.  Rundt om bordet 
Vandværket i Linå bliver nedlagt for at blive lagt det ind under Silkeborg Vandværk. 
 

 
7. Opdatering fra Arbejdsgruppen: Lokalrådets hjemmesideside, Introduktionsfolder for  

tilflyttere, Indstilling til FB-side, og udkast til Forretningsorden  
Der har været møde i arbejdsgruppen. Jette har skrevet et godt indlæg til hjemmesiden. Det der står på 
kommunens hjemmeside, intro-folderen fra Linå, vil komme ind på hjemmesiden.  
Lokalrådets facebook bliver nedlagt. Fremover vil der blive lagt op på Linå Nyt og Resenbro By 
(facebook sider).  
Udkast til forretningsorden. Ikke noget nyt. 

 
 
 



8. Lokalrådets Aktiviteter-Budget: Årlige Borgermøde, deltagelse i Silkeborg Kommunes Folkemøde 
2018 (bilag udsendt per mail 30.05.2018), og Budget 2018. (Bilag udleveret under maj-mødet) 
Udskudt til næste møde. 

 
 

9. Økonomi og Regnskab, Birgitte Niebuhr: Status og drøftelse af dækning af kontorholdsudgifter. 
Bankkort til lokalrådets bankkonto:  
BN gennemgik kort økonomien og gav en opdatering af processen i forbindelse med nyt bankkort. 
Orienterede om at hun overvejede at trække sig.  
For så vidt angår dækning af kontorholdsudgifter godkender SK Nærdemokratiudvalgets sådanne 
udgifter under det årlige bidrag til lokalrådet, hvis lokalrådet har vedtaget en sådan ordning. Det 
undersøges hvordan økonomien håndteres andre steder i relation til de udgifter medlemmer og særligt 
formanden har. JS oplyste, at hun som formand i en anden forening får et årligt tilskud til udgifter til 
papir og printerblæk mv. UB kommer på næste møde med et bud på et årligt tilskud til papir, 
printerblæk, etc. 

 
10. Forslag til næste dagsorden. (Ingen møde i juli 2018. Næste møde torsdag 2. august 2018) 

UB udarbejder en dagsorden. 
 
11. Eventuelt  

Intet nyt. 
       
 
 
      Mødet slut kl. 18.30. 
 
 

 
 
 
 
 


