Referat lokalrådsmøde den 14. marts 2018 på Rødegaard
Afbud: Jette. Under mødet tegnede Birthe alle medlemmer. Flotte tegninger til hjemmesiden.
Ad 1. Knud valgt til ordstyrer.
Ad 2. Ingen borgere var mødt frem.
Ad 3. Referat fra forrige møde godkendt. Dagsorden og referat lægges på nettet.
Ad 4. Nærdemokratiudvalget vil revidere samarbejdet med lokalråd, oplyste formanden. Nærdemokrati
konference bliver i september/oktober. Lokalråd for fortsat 6.000 kr. årligt i tilskud. Der tales om en pulje
penge på 50.000 kr. Vi afventer et udspil fra kommunen om, hvad pengene evt. kan søges til.
Ad 5. Ikke noget nyt fra Linå omkring lokalplansforslag. Lokalrådet undrer sig over, at Mejerigrunden
åbenbart ikke skal have en miljøgodkendelse på baggrund af en VVM undersøgelse.
Ad 6.
a. Arbejdsgruppen omkring skoletransport i Linå har ikke mødtes siden sidst. Sune vil følge op på det.
b. Kommunen har besluttet at gøre noget ved – forbedre – trafiksikkerhed for cyklende trafik i krydset
Dybdalen/Dybdalsvej. Lars Purr har været inde over før den kommunale beslutning. Lokalrådet
besluttede, at Gry skal spørges om, hvad der nu sker og hvilke tiltag, der kan forventes.
c. Lokalrådet afventer et udspil om møde for lokalbefolkningen vedrørende turneringen Made in
Denmark, hvor Thomas vil fortælle om turneringen og om, på hvilken måde det store arrangement
vil få indflydelse med midlertidige trafikale ændringer. Lokalrådet følger med på sidelinjen og tager
punktet op på de kommende møder. Lokalrådet har et ønske om en fast parkeringsplads ved broen
over åen. Vi vil forsøge at forfølge denne mulighed.
d. Lokalrådet vil skrive til Gry om etablering af belysning ved busvendepladsen på Skellerupvej. Som
forholdende er nu, er der kulsort i vinterperioden morgen og aften til stor gene for både rejsende
og buschauffører.
e. Lokalrådet ønsker trafiksikkerhedsskiltet ”Vejkantplakat” til opsættelse på Møllegårdsvej i en ny
kommende periode. Lokalrådet vil i forbindelse med udarbejdelse af et samlet forslag til en
kommende trafiksikkerhedsplan for Resenbroområdet medtage det aktuelle trafiksikkerhedsskilt.
Arbejdet med en samlet fremadrettet trafiksikkerhedsplan påbegyndes på rådets næste møde den
5. april.
f. Ikke noget nyt.
Ad 7. Erik meddelte, at et uvildigt konsulentfirma nu undersøger problemstillinger omkring etablering af
fjernvarme i Resenbro. Der forventes en afklaring i maj måned, hvorefter en endelig stillingtagen kan finde
sted. Lokalrådet er blevet inviteret til en rundvisning på Jyllandsringen af Per Bach. Det blev besluttet at
forsøge afholdelse af et sådant arrangement torsdag den 12. april kl. 17.00. Ulla eller Erik kontakter Per.
Ad 8. Udkast til forretningsorden for lokalrådet blev omdelt. Tages op på næste møde.
Ad 9., 10. og 11. Alle punkter overføres til mødet i april.
Ad 12. Fremgår af dette referat.
Ad 13. Intet at berette. Næste møde den 5. april 2018.
Referent: Kalle den 16. april 2018.

