
Referat 

Lokalrådsmøde 8. januar 2015  

Mødelokale Rødegaard 

Afbud: Marcus 

• Mødet startede med besøg af en gæst, John. Han var interesseret i at høre om vejplaner omkring 

Dybdalen og eventuelle fartdæmpende foranstaltninger. Lokalrådet fortalte om kommunens planer 

om en senere forlængelse af Højmarksvejsystemet frem til Hårup. Arbejdet startes fra Hårupsiden 

frem til en ny rundkørsel i Skellerup Nygårde. Det vsidste stykke herfra og til rundkørslen ved 

Skærbækvej er længere ude i fremtiden. John fik også at vide, at Lokalrådet også ønsker en 

sænkning af farten på Dybdalen, men at kommunen pt. Ikke ønsker at foretage en sådan. 

• Referatet fra decembermødet blev godkendt. 

• Formanden for borgerforeningen i Linå ønsker at motorvejen  ved Linå skal være skel mellem Laven 

og Resenbro lokalråd. Sådan forholder det sig også, hvilket han meddeles. Han ønske også, at der 

blev sat hastighedsskilte op på Anebjergvej fra Lavensiden mod Linå. Dette tages med, når 

lokalrådet igen skal komme med forslag til trafikudvalget. 

• Høring om køreplan for Midttrafik er sendt ud til høring. Høringsfristen er kort. 

• Det blev drøftet at få den blå bus 113 til et par gange om morgenen og et par gange om 

eftermiddagen at køre fra Linå eller Hårup til Resenbro. På sigt kan det få betydning for børn fra 

Linå, der skal i skole i Resenbro. Formanden sender høringssvar til Midttrafik om dette. 

• I forlængelse af mødet i december på skolen, hvor Rikke gennemgik renoverings- og 

udbygningsplanerne for skolen blev det besluttet, at lokalrådet udarbejder et oplæg om børne- 

ungeområdet i lokalrådets distrikt herunder også en eventuel ændring af skoledistriktet, så det 

passer med lokalrådets distrikt. Kalle laver et oplæg, som sendes til lokalrådets medlemmer inden 

næste møde, hvor punktet er på dagsordenen. 

• Formanden henvender sig til de to byansvarlige og beder dem sørge for, at de 

forhold,trafikudvalget har lovet udbedring af, også kommer til at ske. Det drejer sig i første omgang 

brønddæksler og snerydning.  

• Regnskab for lokalrådet 2014 blev omdelt, drøftet og godkendt. Flot arbejde Birgitte. Regnskabet 

indsendes underskrevet af formand og kasserer til kommunen snarest. Indsendelsen er en 

betingelse for, at lokalrådet får sit tilskud for 2015. I den forbindelse skal det undersøges, hvor 

meget tilskuddet er steget efter at der er sket en udvidelse af lokalrådet med Mollerup, Linå og 

Hårup. Formanden tager kontakt med kommunen omkring dette. 

• Ingrid undersøger mulighederne for lokaler til eventuel afholdelse af borgermøde eller 

informationsmøde i Linå. 

• Der er fra Rikke, skoleleder, udsendt billedmateriale omkring skolerenovering/nybygning samt 

tidsplan. Dette indgår i drøftelsen på næste møde. 

• Der tages på næste møde et billede af lokalrådet, som det ser ud i dag. Billedet skal på 

hjemmesiden. 

• Mails fra lokalrådsmedlemmer sendes som udgangspunkt til alle.  

• Næste møde den 5. februar i mødelokalet på Rødegaard kl. 17.00. 

 Referent: Kalle den 9. februar 2015.  


