
 1 

 
 
 
Referat fra lokalrådsmøde den 9. august 2018, 17.30-19.00 
 
Sted:  Mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro 
Deltagere:  Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Birgitte Niebuhr (BN)  

Erik Jensen (EJ), Jette Kirkegaard Sørensen (JKS), Olesia Kutalo (OK),  
Afbud:   Mette Degn (MD),  
Uden afbud:   Rune Dreier Kristensen (RDK) Observatør 
 
Referent:  KB 11.08.2018, UB 27.08.2018 
 

 

Dialog med Borgerne: Knud Vogelius (KV), Kreds Repræsentant for Friluftsrådet. 

Knud Vogelius var bekymret over det arbejde med stier i det fredede privatejede skovstykke mellem FDM 
Jyllandsringen og golfbanen, som Kingo netop er i gang med. Stierne etableres i forbindelse med 
golfturneringen ”Made in Denmark”, som afvikles den 30. august til 2. september. Han ønskede 
kommunens kontrol af arbejdet, så de blev udført fagligt forsvarligt og sådan at alle kunne færdes sikker på 
stierne. Et sådant arbejde skal også godkendes af myndighederne for overhovedet at kunne iværksættes. 

Lokalrådet tog det for givet, at en godkendelse af etableringen forelå, så lovligheden af stierne og arbejdet 
med dem var sikret, men delte KV’s bekymring, herunder det udlagte sand på øvrige stier, der nu gør det 
umuligt at cykle eller færden med anden hjultrafik på disse, og med fare for at snuble over skjulte 
trærødder. Formanden vil viderebringe projektet til kommunen og gøre opmærksom på de forhold, som KV 
nævnte. 
 
 
1.    Valg af ordstyrer: KN valgt til ordstyrer 
 
 
2.    Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt 
 
 
3.     Nyt fra (lægges også på Lokalrådets hjemmesiden):  
a. Nærdemokratiudvalget: Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 19. juni 2018, Se link: 

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget/2018/19juni1630 
b. Byrådet, Silkeborg Kommune: Politiske beslutning for Resenbro i juni 2018: Ingen   
c. Folkemøde i Silkeborg 28-29.09.2018, Samskabelsesrådet: Status 7. Juli 2018 se link: 

https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Nyheder/Folkemodet-i-Silkeborg 
d.      Silkeborg Forsyning: Fjernvarmeprojekt i Resenbro og Voel, Nyhedsbrev No 3, juni 2018 (Se Bilag 1) 

Nyhedsbrev nr. 3, juni 2018 fra Silkeborg Forsyning blev kort drøftet. Erik oplyste, at Silkeborg 
Forsyning arbejder på at finde frem til et tilbud omkring VVS arbejdet hos den enkelte kommende 
forbruger af fjernvarme. Målet er, at borgere i Resenbro kan få et samlet tilbud på alle omkostninger 
ved en tilslutning, som man så kan tage stilling til. Fjernvarme etableres, hvis der er en tilslutning på 
mindst 55%. 

 
4.     Projekter og Aktiviteter under Lokalrådet:  
a.      Ikke noget nyt om Linå skoletransport Arbejdsgruppen. 

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget/2018/19juni1630
https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Nyheder/Folkemodet-i-Silkeborg
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b.    UB afventer bekræftelse af møde med SK, med deltagelse af Arbejdsgruppen og lokalrådet, omkring   
sikker skoletransport i Resenbro, og den forestående opgradering af Dybdalen/Dybdalsvej. 

 c.    KB har modtaget materiale fra kommunen, og vil på den baggrund tage kontakt omkring udarbejdelse  
af kort over Resenbro midtby, som skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af konkrete tiltag for 
udviklingen af midtbyen. 

  d.   KN orienterede om hans og MD’s møde for berørte beboere den 20. Juni om golfturneringen ”Made in 
Denmark”. Mødet handlede stort set kun om trafikale tiltag og beredskab. UB tilføjede, at i henhold til 
opfølgende samtale med SK i forløbne uge, at rundkørslerne nu bliver udsmykket af SK. Lokalrådet skal 
herefter ikke foretage sig noget specielt i anledning af golfturneringen. 

   e.  Poul Brandt Svejstrup (PBS), Leder af Solbo havde sendt en mail vedrørende fredning af Stidalen. Se 
Bilag 2) På vegne af lokalrådet tager KB kontakt til PBS og drøfter problemstillingerne, hvilket 
eventuelt kunne munde ud i, at PBS og andre interesserede laver en projektgruppe, som lokalrådet 
kunne følge fra sidelinjen. 

 
5.     Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet 
- JKS orienterede om nedlæggelse af Linå Borgerforening. Første generalforsamling er afholdt, men inden 2. 
generalforsamling overføres foreningens formue til Forsamlingshuset, så pengene ikke bliver bundet i en 
årrække. Forsamlingshuset overtager fastelavnsfest, Sct. Hans arrangement og juletræsfest fra 
borgerforeningen. Jette omtalte også, at projektet vedrørende Linå Kro er i høring. Håber der snart sker 
noget. 
- KN fortalte om en snak med politiet i forbindelse med en fartkontrol på Møllegårdsvej. De havde nævnt, 
at kontroller kun virkede fartdæmpende, så længe kontrollen var der. De havde også sagt, at det eneste, 
der duede, var bump. Det måtte vi godt bruge, hvis vi ønskede det. 
 
 
6. Opdatering fra Arbejdsgruppen: Lokalrådets hjemmesideside, Introduktionsfolder for tilflyttere til 

Linå, og udkast til Forretningsorden  
LK, MD og UB har snart et udkast til forretningsorden klar. Forventes udsendt inden næste møde. Efter 
dette forslag afholdes først borgermøde i 2019. Indhold på et sådant skal findes, herunder udvikling og 
opgradering af om byernes midte og omgivelser og forskønnelse i et fremtidigt perspektiv.  

UB meddelte endvidere, at udkast til ny tekst på lokalrådets hjemmeside om Resenbro nu er klart, og KB 
gav tilsagn om at revidere afsnittet om Resenbros historie. UB sender udkast til KB for kommentarer. Den 
færdige introduktionsfolder for Linå lægges på lokalrådets hjemmeside snarest muligt. JKS oplyste, at 
papirudgaven nu er distribueret til ejendomsmæglere m.fl., og opsat i Linås infostander. 

 

7. Lokalrådets aktiviteter, budget og økonomi 2018  
Mødet godkendte formandens forslag, der er i tråd med andre foreningers praksis, om et årligt tilskud til 
printerpapir og blæk m.v. til formanden på DKK 500.00. På forslag af BN, overvejes der indtil næste møde 
om eventuelt lignende tilskud til de øvrige lokalrådets medlemmer er aktuelt. 

 

8. Forslag til næste dagsorden.  
Se under punkterne oven for. Næste lokalrådsmøde: Torsdag den 6. September 2018, kl. 17.30-18.30. 
 
 
9. Eventuelt (sager modtaget efter udsendelse af dagsorden) 
- JyllandsRingens Nabogruppe (tidligere underskrivere af: Stop Udvidelsen af JyllandsRIngen, etableret 

efter naboinformationsmøde afholdt af FDM JyllandsRingen i maj 2018, havde ved mail til lokalrådet af 
1. August 2018 forespurgt om lokalrådets deltagelse i dialogmøder planlagt til September 2018 omkring 



 3 

aktiviteter på FDM JyllandsRingen og deres fremtidsplaner/Master Plan. Sagen blev kort omtalt. UB har 
udbedt sig en opdatering fra SK herom, og sagen vil blive drøftet ved det næste møde.  

- Forslag om etablering af Vuggestue i Resenbro, mail fra Tine Budolfsen af 3. August 2018. Sagen kort 
præsenteret. Genoptages på næste møde. 

- Henvendelse om Resenbro lokalråds deltagelse fra Finn Mosegaard, Sydbyens Aktivitetsråd i projekt: 
”Hvordan bliver Silkeborg Danmarks cykelby Nr. 1”. UB foreslog KN at overveje sin deltagelse i dette, og 
hun videresender de modtagne mails til KN. 

- UB omdelte SK’s Pixiudgave af ”Nærdemokrati i Silkeborg Kommune” sendt til lokalrådet i 15 
eksemplarer af SK.  

 

Mødet sluttede kl. 19.00. Referent: KB den 11. august 2018. UB den 27. august 2018 
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Bilag 1 – Nyhedsbrev No 3, Fjernvarme til Resenbro og Voel, Silkeborg Forsyning 

Til Resenbro Lokalråd og Voel Lokalråd 

Dato: 22. juni 2018, Nyhedsbrev nr. 3 vedr. fjernvarmekampagne i Resenbro og Voel 

Myndighedsbehandling: 

Fjernvarmeprojektet i Resenbro og Voel blev godkendt af Silkeborg Kommunes Klima- og miljøudvalg 
onsdag den 9. maj 2018. 

Silkeborg Forsyning har efterfølgende modtaget godkendelsen mandag den 14. maj 2018. I godkendelsen 
er der en 4 ugers klagefrist med udløb den 11. juni 2018. HMN naturgas’ har ikke påklaget Silkeborg 
Kommunes afgørelse, hvorfor det videre arbejde med fjernvarmekampagnen nu igangsættes. 

Myndighedsbehandlingen, og dermed godkendelsen af projektet, har været et omfattende arbejde. Blandt 
andet har der været tre partshøringer af høringssvar ved hhv. Silkeborg Forsyning og HMN Naturgas. 

Silkeborg Kommunes tilknyttede rådgiver, Planenergi, der assisterede Silkeborg Kommune ift. det tekniske 
grundlag for myndighedsbehandlingen, vurderede at Silkeborg Forsynings opstillede forudsætninger i 
projektet er rimelige og at projektet samlet udviser en robust samfundsøkonomi. 

Ovenstående har Silkeborg Kommune lagt til grund for Deres godkendelse af projektet. 

Fjernvarmekampagne: 

Som følge af godkendelsen kan vi nu arbejde videre med den kommende fjernvarmekampagne, samt en 
eventuel finansieringsløsning. Kampagneprisen for tilslutningsbidraget bliver 20.575 kr. incl. moms og 
frakobling af naturgasstikket, svarende til en samlet rabat på 22.000 kr. incl. moms. 

Vi arbejder nu også videre med installatørudbuddet som forventes afsluttet medio september, altså prisen 
på nedtagning af gas-/oliefyret og opsætning af en fjernvarmeinstallation således at dette kan indeholdes i 
den endelige fjernvarmekampagne. 

Vi arbejder desuden på at indgå en aftale med Resurs Bank, der blandt andet har stor erfaring med 
finansiering af energiløsninger til private. Aftalen forventes at medføre, at Resurs Bank kan tilbyde en 
totalfinansiering af den samlede kampagnepris, altså både tilslutningsbidrag og husinstallation til de kunder 
der ønsker denne finansiering. 

Som tidligere nævnt på de afholdte borgermøder i Resenbro og Voel vil udrulning af fjernvarme i Resenbro 
og Voel igangsættes såfremt vi opnår en starttilslutning på 55% senest et år efter kampagnens opstart, altså 
senest i efteråret 2019. 

Vi vil i løbet af efteråret 2018 udsende kampagnematerialet vedr. fjernvarmeudrulningen i Resenbro og 
Voel. 

Med venlig Hilsen og god sommer, Silkeborg Forsyning A/S 

 
Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 
mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk 
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Bilag 2 

Poul 
 Brandt  
Svejstrup 

 (29427) 
<PoulBrandt.Svejstrup@silkeborg.dk> 

 

15. Juni 2018 
 
Kære Ulla 
  
Hermed genfremsendes mail som fejlagtigt var blevet sendt til det tidligere lokalråds hjemmeside. 
  
Mvh 
Poul Svejstrup 
  
Fra: Poul Brandt Svejstrup (29427)  Sendt: 26. februar 2018 16:42 Til: 'resenbrolokalraad@gmail.com' 
<resenbrolokalraad@gmail.com> Cc: Lone Marie Bitsch (29021) <lonemarie.bitsch@silkeborg.dk> Emne: 
Stidalen 
  
Kære lokalråd 
  
Som leder af Solbo, kontakter jeg jer efter en drøftelse med Knud Vogelius, Danmarks 
Naturfredningsforening, vedr. fredningen af Stidalen. 
  
Vi tænker at området har stor rekreativ værdi og at der er muligheder for at gøre området endnu mere 
tilgængeligt end det er i dag. 
  
Vi foreslår derfor at lokalrådet tager initiativ til et interessentmøde, evt. i samarbejde med Teknik og 
Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, hvor forskellige interessegrupper kan mødes om at udvikle en fælles 
vision for området. 
  
Interessenter kan f.eks. være: 
  
• Bolig og grundejerforeninger som grænser op til området. 
• Skovejer 
• Naturfredningsforening/ Friluftsråd 
• Solbo 
• alle andre lokale foreninger/ borgergrupper eller institutioner som kan have interesse i området 
  
 I velkomne til at kontakte mig på nedenstående nummer. 
  
  
Venlig hilsen  Poul Brandt Svejstrup Leder af Solbo 
Døgn og aflastningstilbud 
Dybdalsvej 13, 8600 Silkeborg 
Silkeborg Kommune Afdeling Familie og Børnehandicap 
Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: 24804936 poulbrandt.svejstrup@silkeborg.dk 
 www.silkeborgkommune.dk 
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom 
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