
Referat 

Lokalrådsmøde den 7. maj 2015 RødeGaard 

Afbud fra Allan, Flemming og Majken. 

Mødet havde deltagelse af formanden for Børne-&Ungeudvalget Søren Kristensen og var et møde, der kun 

handlede om den fremtidige tilstand i Resenbro på børne-unge området og om skolen og en eventuel 

ændring af skoledistriktet med inddragelse af Linå, Mollerup og Hårup i skoledistriktet for Resenbro skole. 

Desuden blev en ændret køreplan for busser fra Linå til Resenbro omtalt i samme sammenhæng. 

• Formanden bød Søren velkommen til mødet og udtrykte skuffelse over, at ikke flere af udvalgets 

medlemmer kunne deltage. Herefter gennemgik formanden mødets dagsorden, der i annoteret form 

var tilgået udvalget og lokalrådets medlemmer i forvejen. 

• Kalle uddybede lokalrådets interesse i at få alt omkring børn samlet på samme matrikelnummer som 

skolens. Det blev klart betonet, at netop en sådan løsning ville være i overensstemmelse med den 

politisk vedtagne Lærings- og Trivselspolitik og tankerne om en rød tråd i arbejdet med børn og unge 

fra 0 år til 18 år. 

• Søren gennemgik historikken bag udvalgets tanker om investeringer på børne-unge området i 

Resenbro. Han havde på et møde i børnehaven på Forårsvej i december 2013 konstateret, at denne 

børnehave trængte til en ”kraftig” renovering. Efterfølgende blev der sat 4 millioner af til dette. 

Disse penge indgår på anlægsbudgettet for 2017. 

• Søren fortalte derefter, at der samme dag som mødet i børnehaven var den efterhånden berømte 

storm med et pigenavn. Den gjorde store skader ved taget på midlertidige bygninger på skolen i 

Resenbro. Skaderne var så store, at udvalgets overvejelser efterfølgende mundede ud i, at en 

”lappeløsning” ikke ville være i orden. Herefter blev der afsat 16 millioner kroner til en nybygning og 

renovering af skolen, så den er i stand til at efterleve fordringerne i skole- og læringsreformen. 

Borgmesteren udtalte i den sammenhæng, at der skulle bruges penge som ”intelligente 

anlægskroner”. 

• Lokalrådets ønske om at få de afsatte 4 millioner kroner til børnehaven på Forårsvej flyttet til 

nybyggeri på skolens matrikel kunne måske nok få pæne ord med på vejen, men realistisk set kunne 

Søren og udvalget ikke se, at en sådan løsning kunne blive aktuel. Ikke selvom arealet på Forårsvej i 

givet fald kunne sælges som byggegrunde. En merbevilling (det blev oplyst af Søren, at en børnehave 

ville koste i omegnen af 22 – 25 millioner kroner) ville være urealistisk bl.a. set i lyset af, at der er 

anlægsønsker på 1500 millioner og kun muligt at bruge 250. 

• En udvidelse af skoledistriktet med Mollerup, Linå og Hårup blev blev fremført af lokalrådet som en 

god mulighed for at få sammenfald mellem skoledistrikter og lokalrådsdistrikter. Søren hæftede sig 

ved, at der netop nu foregår overvejelser om den fremtidige skolestruktur i kommunen. Man havde 

politisk klart meldt fra overfor småskoler med børn fra 0. klasse til 3. klasse. Man har ligeledes meldt 

fra overfor fælles ledelse af skoler og børneinstitutioner. Alle forslag fra lokalrådet kan sendes til 

skoleafdelingen og vil herefter indgå i den politiske beslutningsproces om en ny skolestruktur. 

• Skolekørsel med eventuelle børn fra Linå til Resenbro afventer også beslutning om børnenes 

skolemæssige tilhørsforhold, når en ny struktur er på plads. 

Referent: Kalle den 13. maj 2015.  


