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Referat af møde i Resenbro Lokalråd, torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.00 – 19.00, 

mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro, (afbud: Lesya og Rune). 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
Der valgtes et møde uden ordstyrer. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 
 

3. Nyt fra Silkeborg kommune:  
a. Nærdemokratiudvalget:   Temamøde tirsdag 19. marts fra kl. 17-19 

Nærdemokratiudvalget vælger 5 lokalråd om året og vil hjælpe med en slags reklameskrivelse. 
Har været i 5 lokalråd. Vi ved ikke hvem der vælges i år. Vi finder os selv godt hjulpet. Linå har 
en god beskrivelse. Hjemmesiden i Resenbro lokalråd på vej til fornyelse. 
 

b. Mødet for lokalråd om Planstrategi 2040  
 Knud deltog i temamødet for lokalråd om Planstrategi 2040. Der var intet om Linå og Resenbro. 

Knud fremførte de ting om varierede boligtilbud og ældreboliger samt tiltag om grønne pletter, 
som lokalrådet havde besluttet sidst. Tilfredshed med at komme til at kende flere personer i 
kredsen af lokalråd. 

 
c.  Forskønnelsespuljen med deadline 1.4.2019 
 Kalle foreslog at søge midler fra Forskønnelsespuljen inden 1. april 2019. Der søges om midler 

til vejarealet ved og den første rundkørsel ind mod Resenbro fra Voel.  
Kalle laver udkast til ansøgning og sender den til rettelse i uge 11.  
Der medtages en ansøgning om bænke til den nytilplantede Æblelunden i Linå.  
I Resenbro tænkes på renovering af vejstykket og tilplantning med rød kornel både på vejstykke 
og i rundkørsel. Kalle spørger Jens, Linå kirke, om muligheder for hjælp og om et overslag til 
pris. 

 
4. Dialog med borgerne  

 
Henvendelse vedr. trafikken på Skærbækvej (bilag under henv. til lokalrådet)  
og henvendelse af nabogruppen vedr. Jyllandsringen. 
 

 Grønt flag. Knud Vogelius fortalte om, at det ville være en god ide, at skolen og børnehaven 
ansøgte og fik det grønne flag. Det ville signalere, at Resenbro og Silkeborg er en grøn 
kommune. Knud blev opfordret til at gå videre med projektet til skolen og børnehaven, der så 
kan få lokalrådets støtte. Grønt flag koster 3.000 kr. For det får man flaget, 
undervisningsmaterialer og kurser og vejledning. 

Hastighedsnedsættelse. Cecilia Avendanos kæreste fra sensommervej fortalte om 
støjproblemer ved sit hus på Sensommervej ved den første afkørsel ved ringvejskrydset. 
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Støjen ville kunne sænkes ved en ensartet hastighed fra ringvejskrydset og helt til Resenbro. 
Var også inde omkring trafiksikkerhed. Lokalrådet vil undersøge mulighederne for at få 
gennemført en trafikmåling med hastigheder på stedet ud for deres hus. Herefter kan vi se på 
det igen. 

Jyllandsringens Nabogruppe. 2 repræsentanter for gruppen præsenterede problemstillingen 
omkring støjen fra Jyllandsringen. Gruppen finder, at Ringen gennem udvidelser af 
virksomhedsaktiviteter er medvirkende til at forøge støjen i strid med miljøgodkendelsen. De 
har sendt 10 klager til kommunen, der er kontrolinstans omkring overholdelse af 
miljøgodkendelsen.  

Gruppen ønsker ikke andet end at Ringen overholder miljøgodkendelsen og er i kontakt til 
Hans Okholm, Natur og Miljøudvalget. Har afholdt et møde omkring dette, hvor politikere og 
politi deltog. Blev lovet et nyt møde af Hans Okholm. Afventer stadig dette. Der er lavet en 
uvildig konsulentundersøgelse af problemerne. Rapporten vil gøre det lettere for kommunen 
at udføre sin kontrolfunktion. Lokalrådet var interesseret i at holde kontakt til gruppen, der 
kan have et link på den nye hjemmeside for lokalrådet. 

 
 

5. Lokalrådets aktiviteter 
a. Formandens Beretning for lokalrådsåret 2018 – udsendes af Ulla 

Formandens beretning for 2018 forventes ikke at blive til noget. Ulla Baagø har ikke sendt 
noget og fraflytter byen. 
 

b. Godkendelse af regnskabet for 2018 (Senest 1. juni, kan udsættes til næste 
møde) 
Regnskabet for 2018 godkendt. Afstemmes mellem formanden og kassereren og afsendes 
til kommunen inden den 1. juni 2019. 

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

Detailplanlægning, praktiske forhold, gode ideer, dagsordenener for de to møder, 
herunder nyeste informationer vedr. fjernvarmen. 

 
Fra referatet: 

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 fra 
Silkeborg Forsyning.  

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) 
og nok en del mere.  
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Planlægningsforslaget fra Kalle om borgermødet i Resenbro blev godkendt. Kalle laver endelig tekst 
og sender den til Jette, der sætter den op, så den kan mangfoldiggøres. Kalle undersøger hos 
Kahrius i Them, hvad trykning for både denne indbydelse og indbydelsen til borgermødet i Linå ugen 
før kan koste. Aftaler videre med Jette. Jette fremlagde indholdet på borgermødet i Linå. Det er på 
plads. Vi arbejder videre omkring borgermøderne på mails. 

 
7. Projekter og aktiviteter under lokalrådet 

a. Linå Skoletransport, MD 
Ikke noget nyt. Sune rykker for et lovet svar fra Hans Okholm 
 

b.   Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte/Fredning af Stidalen, KB. 
 Se næste punkt 
Ikke noget nyt. 

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

a.  Tilbagemelding af Kalles møde midtbyudvikling  
      (Sidste dagsorden var vedlagt bilag med kortskitse og luftfotos) 

Afventer de ideer borgermødet i Resenbro kommer med. 
 

b.  Andre tilbagemeldinger 
Knud fortalte om planer om tre trafikcentre – det ene i Voel. Måske kan omlægning af bybus 
1’ s kørerute komme til at omfatte Resenbro, Linå og Voel, så bybussen kører Resenbro, Linå, 
Voel og Resenbro. 
 

c.  Rundt om bordet 
Jette havde hos Gry efterlyst en status vedrørende rytterskolen i Linå. Havde også spurgt ind 
til Vangvedvejen, der tænkes omlagt til en 2 minus 11 vej, Mejerigrunden og den gamle 
krogrund. Kommunen afventer færdige ansøgninger fra ejerne om opførelse af boliger. 
Meddelte endvidere, at Laven-Linå idrætsforening havde et overskud på 139.000 kroner og 
går efter at bygge nyt klubhus. Jette ønskede bænke til æblelunden. Det indgår i Kalles 
ansøgning jvnf. Punkt 3c. 

 
9. Forslag til næste dagsorden  

- Herunder mulighed for udvidet mødetid 
 

10. Eventuelt  
 

 

Andre tiltag – Trafik: 

Til orientering for lokalrådet har Knud vedlagt trafiktællinger fra Resenbro og Linå. 

 

Forskønnelse-puljen: 

Bilaget er tilsendt lokalrådet og videresendt til alle – deadline 1. april 2019. 

 

Referent: Kalle den 8. marts 2019.  

 


