Mødereferat fra Lokalrådsmøde den 1. Februar 2018 kl. 17.30 – 19.00
Sted:

Mødelokalet på Plejecentret Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro

Deltagere:
Afbud:

Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Kalle Baarstrøm (KB), Erik Jensen (EJ), Mette Degn
(MD), Jette Kirkegård Sørensen (JKS-S), Olesia Kutalo (OK-S)
Birgitte Niebuhr (BN)

Referent:

KB 05.02.2018. UB/KN 22.02.2018

Punkt 1.
Valg af Ordstyrer
Knud Nissen (KN) blev valgt til ordstyrer
Punkt 2.
Dialogmøde med borgerne:
Lokalrådet bød velkommen til:
2.1. Sune Haubek, Sognepræst og Anne Julie, forældrerepræsentanter fra Linå, der i forlængelse af
tiltag under kommunalvalgkampen i 2017, gjorde opmærksom på hvordan problemet for Linå borgeres
børn opleves som bundet skolevalg som følge af transportbegrænsninger var kommet fokus blandt
byrådskandidaterne, herunder Rune Dreier Kristensen, S. Med henblik på at skabe et reelt skolevalg,
slog de til lyd for blandt andet at arbejde på at få forlænget ruten for bybus 1, så den fortsætter til Linå.
Der blev i lokalrådet bakket op om muligheden for både børn, unge og ældre at benytte en forlænget
buskørsel, også til kirkegården.
Indstilling og næste skridt: Under Resenbro Lokalråds Udviklingsplan 1: Skole, skolevej og
skoletransport, støtter Lokalrådet dette initiativ fra Linå, der gør det muligt for borgerne at have et reelt
skolevalg. Sune og Anne Julie arbejder videre med etablering af en arbejdsgruppe (herunder med
deltagelse af skolen, kirken, borgerforeningen), og fra Lokalrådet deltager Mette Degn (MD). Lokalrådet
afventer arbejdsgruppens præsentation for nedsættelse, oplæg og indstilling.
2.2. Else Sørensen, Formand for Rødegårds Venner og Henning Sørensen fra Resenbro, der gjorde
opmærksom på, at Gjernstien og stien mod Silkeborg mangler vedligeholdelse herunder fjernelse af
blade og saltning i perioder, hvor dette er nødvendigt. I dag gør manglende skiltning, manglende
reflekser på stolperne i stierne og manglende vedligehold, herunder saltning, stierne utrolig glatte og
farlige for både gående og cyklister.
Indstilling og næste skridt: Under Resenbro Lokalråds Udviklingsplan: Øvrige trafikforhold støtter
Lokalrådet også denne sag, og vil tage sagen op med den byplanansvarlige med henblik på en
helhedsløsning – herunder også i sammenhæng med et initiativ for forbedring af trafiksikkerhed for
bløde trafikanter - for at øge sikkerheden og give en god oplevelse for ophold på stien (se punkt 5.1.3.
neden for).
2.3. Orienteringsmøde og Præsentation af Made In Denmark (MiD) Golfturnering 2018 i Silkeborg
På anmodning af Thomas Nielsen (TN), Golfmanager, Made in Denmark (MiD) havde Lokalrådet inviteret
TN og Mads Faber (MF), Golf Manager, Silkeborg Ry Golfklub til at præsentere European Tour/Made in
1 Resenbro Lokalråds Udviklingsplan for Resenbro, Skærbæk, Linå, Mollerup og Hårup af maj 2016, (se link til Resenbro Lokalråds
hjemmeside: http://www.resenbro.com/files/udviklingsplan%20-%20generel%20-%20jun2016.pdf) hvoraf de relevante planer blev
præsenteret for medtagelse i Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 under overskrifterne: 1. Plads til vækst, 2. Friluftsstrategi, 3, Skybrudsplan,
og 4. Trafikplan.
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Denmark (MiD) Golfturneringen 2018, der foregår på Silkeborg Ry Golfklubs anlæg i Resenbro i uge 35.
TN fortalte om golfarrangementet i dagene 30. August – 2. September 2018. Det bliver stort, og er en
del af aftalen mellem MiD og The European Tour den sidste store tællende turnering til det europæiske
Ryder Cup hold. Der forventes 100.000 tilskuere i de 4 dage, 28.08-02.09.2018, turneringen varer, med
en væsentlig forøget trafik – 5.000 – 9.000 biler dagligt i området omkring Rema og Sensommervej,
Sommervej, Dybdalen og Jyllandsringen, der vil blive anvendt som parkeringsplads for arrangementet.
MiD samarbejder med Silkeborg Kommune under Erhvervshandleplan 2018 og Silkeborg Unlimited –
Danmarks Outdoor Hovedstad for eventdelen, og med andre relevante myndigheder for planlæggelse af
trafik og sikkerhed, herunder PET. Og vil meget gerne samarbejde med Lokalrådet med henblik på lokale
tiltag. MiD 2018 får behov for et større antal frivillige. TN henviste også til MiD´s hjemmeside
www.madeindenmarkgolf.dk for løbende opdatering om program, køb af billet, frivilligprogram, og
nyhedsbrev.
UB rejste spørgsmålet om fremme af synlighed af golfbanen som en del af MiD, hvilket også er en del af
Resenbro Lokalråds Udviklingsplan, Maj 2016: Synlighed af Golfbanen. MF informerede at man
indledningsvis har undersøgt mulighederne hos Vejdirektoratet og vil komme tilbage herom.
TN fremlagde herefter MiD`s plan for en tidlig orientering og dialog med borgerne og vil indbyde til et
informationsmøde for alle berørte. Mads tilbød at informationsmødet/borgermødet kunne afholdes i
golfklubben. UB foreslog, at dette møde kunne kombineres med det nye lokalråds borgermøde med
samtidig præsentation of det nye lokalråd, hvilket blev meget positivt modtaget af MiD. Et informationsog borgermøde planlægges at finde sted i maj 2018. Overordnet er trafikplanen, at der er P-pladser ved
Jyllandsringen. Herfra mulighed for transport med shuttlebusser til golfbanen eller gang/spadsering
gennem skoven via Dybdal Skovvej/Dybdalsvænget/stisystemet til golfbanen.
Indstiling og næste skridt: Lokalrådet bekræftede sin store interesse i denne vigtige event og folkefest
for området, og at den videre planlægning af det fælles MiD og Lokalrådsmøde planlagt til at finde sted i
maj 2018 sættes i gang under MiDs ledelse i kontakt og samarbejde med Lokalrådet.
Punkt 3.
Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet fra januar 2018 blev godkendt med følgende tilføjelser til referatet:
o Ingrid Bason (IB-S) valgt til suppleant i lokalrådet, men deltager kun i lokalrådets møder efter behov.
o KN`s forslag om at arrangere gruppefoto af det nye lokalråd for af lokalrådets hjemmeside
Det foreløbige referat fra Lokalrådets januar 2018 møde var blevet lagt ud på Lokalrådets webside forud
for godkendelse på februar-mødet, hvilket kunne give anledning til uklarhed om status af indholdet af
det endelige og godkendte referat.
Indstilling og næste skridt: På forslag af KN, vil proceduren for fremtidige referater blive at disse
udsendes til Lokalrådets medlemmer og suppleanter for kommentarer i en syv-dages periode med
angivelse af deadline, hvorefter det godkendte referatet offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside.
Punkt 4.
Nyt fra Nærdemokratiudvalget – Byrådet:
4.1. Eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget: Som også meddelt i Byrådet har besluttet - januar
2018 - Byrådsmødet mandag 29. Januar 2018 sag 21: Eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget,
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Nyheder-Politik/byraadet-har-besluttet_-januar-2018, oplyste UB at Lokalrådene ved møde
den 10. Januar 2018 har valgt: 2 medlemmer: Anders Riberholdt Henriksen, Grauballe Lokalråd og
Jørgen Marquart Mikkelsen, Kjellerup Lokalråd, og 2 suppleanter: Ulla Baagø, Resenbro Lokalråd (1.
Suppleant) og Peter Rosendahl Lauersen, Them-Salten Lokalråd (2. Suppleant). (Suppleanter deltager
p.t. ikke i Nærdemokratiudvalgets møder). Byrådets medlemmer er: Martin Jakobsen, Helle Gade, Jarl
Gorridsen og Linda Lyngsøe.
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4.2.
Tilskud til Lokalrådene for 2018: Tilskud til Lokalrådene for 2018 fastsættes ved
Nærdemokratiudvalgets møde den 22. Februar 2018 og udbetales snarest derefter. Se også
Nærdemokratikoordinatorens Nyhedsbrev Januar 2018: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-

naerdemokrati/Lokalraad/Artikler/Nyhedsbrev---januar-2018.pdf?la=da

Punkt 5.

Sager til behandling og orientering

5.1.
Silkeborg Kommuneplan – Lokalplansforslag og høringer:
5.1.1. Linå: Under Resenbro Lokalråds Udviklingsplan, Maj 2016: Linå Bytorv, og Udstykninger og
Byudvikling, følger JKS og går ind i alle lokalplaner for byudvikling og byggeri i Linå med følgende
opdatering og tilfredshed med at der nu sker noget:
- Lokalplan 35-C-01 – Område til butikker ved Linå Kro, Linå: JKS kunne oplyse, at der nu arbejdes på
nedrivning af kroen.
- Lokalplan 35-B-10 – Nyt boligområde øst for Linågyden, Linå: Linågyden starter op i 2. kvartal 2018. Der
er offentlig høring i 4 uger. (
- Lokalplan 35-D-01 - Området ved det gamle mejeri, Linå: Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse:
Fremtiden for den gamle mejerigrund i Linå: Ejeren af den gamle mejerigrund ønsker at flytte sin virksomhed og give plads til
et nyt boligområde på grunden. Borgere, grundejere og Resenbro lokalråd har udtrykt sig positive omkring ønsket.
Kommunalplanen skal ændres, hvis grunden udelukkende skal blive til et boligområde. I øjeblikket skal beboer på grunden have
tilknytning til en virksomhed. Byrådet har sendt forslaget om ændringen i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede også, at
der ikke skal laves en miljøvurdering af ændringen. (Byrådet 29.01.2018, punkt 6)

Lokalrådet afgav sin indstilling til SK på partshøring den 7. januar 2018. Sagen også dækket af
Midtjyllands Avis (MJA) den 31. Januar 2018: ”Nye boliger kan være på vej i Linå” med omtale af
Resenbro Lokalråds fulde støtte til ideen.
- Udstykning uden for lokalplan – Område vest for Linågyden: Partshøring om forslag af nyt vejnavn
Uden for lokalplan, da dette er en privat udstykning planlægges i et område vest for Linågyden i Linå
etableret et boligområde med ca. 19 dobbelthuse. Byrådet fastsætter nye vejnavne, og Lokalrådet
inviteret til partshøring. Lokalrådets indstilling hertil indsendt til SK den 26. Januar 2018. Efterfølgende
indstillede SK vejnavnet Overgårdsvænget med følgende begrundelse:
”Baggrunden for dette navn er, at området er tidligere markjord udstykket fra gården Overgård, hvorfor et vejnavn med navnet
Overgård vil passe godt til området. Navnet har historisk relevans og passer godt til områdets karakter. Det formodes at navnet
Overgård staves med ”å”, og da øvrige vejnavne i Silkeborg Kommune med ”gård” staves med ”å” bør dette også staves med
”å”. Vejnavnet Overgårdsparken har også været drøftet, men da området er beliggende i en lille landsby og ikke har
parklignende karakter, vil vejnavnet ikke passe til området. Bemærkninger kan fremsættes senest den 19. februar 2018.”

5.1.2. Hårup: Hårup og erhvervsudviling er ikke formuleret som et selvstændigt punkt under Resenbro
Lokalråds Udviklingsplan, Maj 2016.
Nyt erhvervsområde i Hårup: Dette kommuneplanlokalplanområde ikke forelagt Lokalrådet i partshøring, hvilket også blev drøftet med GBH i januar 2018.
Indstilling og næste skridt: Det foreslås, at dette drøftes på kommende lokalrådsmøde.
For Lokalplan 35-D-01 (Linå) og 5.i.2. (Hårup) se også linket til Silkeborg Kommunes hjemmeside: Byrådet har

besluttet, januar 2018:

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Nyheder-Politik/byraadet-har-besluttet_-januar-2018

5.1.3. Trafiksikkerhedsplanen (TSP) 2017: Status på følgende tiltag under Trafiksikkerhedsplanen for
Resenbro Lokalråds område: (i) Krydset ved Dybdalen og Dybdalsvej; (ii) Skellerupvej ved indkørsel til
Linå; (iii) Skellerupvej strækning ved indkørsel til Resenbro: GBH oplyser den 18. Januar 2018:

“De udføres i prioriteringsrækkefølge, som anført i Trafiksikkerhedsplanen.
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/67#/19799. Det forventes at forbedringer for Dybdalen, som
beskrevet i TSP påbegyndes/realiseres i 2018 – de øvrige projekter kommer løbende derefter – men inden vi når til nr. 46 er vi
henne i 2024, med de midler vi har til rådighed. Jeg kan sætte årstal på Dybdalen - men ikke sætte årstal på de 2 andre
projekter. Se Dybdalen: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/67#/20642”

Punkt 5.2.
Projekter/Arbejdsgrupper under Lokalrådet:
Arbejdsgruppe under Lokalrådet under etablering: Forbedring af Trafiksikkerhed for bløde trafikanter
omkring Dybdalen og Resenbro Skole. Initiativtager Lars Purr (som fremlagt på Lokalrådets møde den 2.
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November 2017). Arbejdsgruppens sammensætning foreslået med deltagelse af forældregruppe,
skolebestyrelse, og fra Lokalrådet Ulla Baagø. Status til dato: Forældregruppens indledende arbejde med
møde og information af byrådskandidater i 2017 med omfattende mediedækning.
Indstilling og næste skridt: Briefing om Lokalrådets koordinerende rolle, og sammenhæng med
Resenbro Lokalråds Udviklingsplan, Maj 2016: Skole, skolevej og skoletransport, sammenhæng med
tiltage for forbedringer for Dybdalen som omfattet af Trafikplan 2017. Afventer arbejdsgruppens
indstilling om nedsættelse og oplæg.
Punkt 5.3.
Deltagelse i møder mv.
5.3.1. UB og JKS tilmeldt deltagelse iht. Invitation fra Midtjyllands Avis til alle Lokalrådene til møde den
17. Januar 2018 om Lokalrådenes rolle i Nærdemokratiet i Silkeborg Kommune. Mødet udskudt af MJA
til foråret-forsommeren efter MJA´s første møde med det nye Nærdemokratiudvalg.
5.3.2. UB deltog i introduktionsmøde med Lokalrådets Byplanansvarlige, Gry Brun Hansen (GBH) den
15. Januar 2018. GBH koordinerer alle kommunens forvaltningsområder, strategier og handlingsplaner,
herunder Trafikplan 2009-2020, Trafiksikkerhedsplan 2017, Cykelhandlingsplan 2018-2019, Kultur og
Fritid, Friluftsstrategi, Erhvervs (og Turisme/Silkeborg: Danmarks Outdoor Capital) strategi med flere.
Indstilling og næste skridt: 1. GBH anmodede om at måtte få Lokalrådets referater tilsendt direkte. 2.
Der aftaltes en fælles SK-Lokalrådsbyvandring ved førstkommende lejlighed, f.eks. i marts 2018. 3.
Punktet genoptages på næstkommende møde.
Punkt 6.
Borgermøde 2018 iht. Vedtægter:
Som indstillet under punkt 2, planlægges Lokalrådets årlige borgermøde for 2018 at finde sted i
sammenslutning med informationsmøde om Made in Denmark (MiD) Golfturnering 2018 arrangeret af
MiD i samarbejde med Silkeborg Ry Golfklub i maj 2018.
Punkt 7.
Godkendelse af Lokalrådets Regnskab for 2017:
Det endelige regnskab for 2017, nu med den tidligere Formands (Marcus Sommerbirk) og kassererens
underskrifter præsenteret og godkendt af Lokalrådet. Regnskabet fremviste et overskud på kr. 7.088,48,
der overføres til 2018.
Indstilling og næste skridt: Det nye Lokalråd sørger for indsendelse til Silkeborg Kommune i henhold til
lokalrådets vedtægter.
Punkt 8.
Opdatering af Lokalrådets website og webkommunikation
8.1. Kontaktinformation ændret på SK`s hjemmeside: Lokalrådenes kontaktinformation, og lokalrådets
hjemmeside.
8.2. Overdragelse og opdatering af Lokalrådets hjemmeside planlagt til at finde sted i februar/marts
2018 (UB, MD i samarbejde med Marcus Sommerbirk (nuværende administrator) og OK.
Indstilling og næste skridt: Overdragelse og opdateringsmøde arrangeres i løbet af februar 2018 for
genoptagelse på det næstkommende lokalrådsmøde.
Punkt 9.
Lokalrådets FaceBookside
UB nu oprettet som administrator på Resenbro Lokalråds FB-side. UB deltog i FB Workshop den 23.
Januar 2018 arrangeret af SK for Lokalrådene under titlen: ”Skab større lokalt engagement på
Facebook”. UB´s hovedkonklusioner er:
1. Delvis overlap med SK FB-side (etableret 2013),
2. 19 af 28 Lokalråd på FB p.t. baseret på frivillighedsprincippet, antyder ujævn betjening af borgerne,
3. Må baseres på SK`s Kommunikationsstrategi og Kodeks for FaceBook.
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4. Tilføjer en betydelig arbejdsbyrde og ansvar for informationsformidling på det frivillige Lokalråd.
Indstilling og næste skridt: Punktet genoptages på det næstkommende møde.

Punkt 10.
Infostander og Introduktionsfolder for tilflyttere, Linå:
JKS havde ikke substantielt nyt.
Indstilling og næste skridt: Punktet genoptages ved næstkommende møde.
Punkt 11.

Korte meddelelser siden sidst: Intet at berette.

Punkt 12.
Lokalrådets Aktiviteter og Budget 2018:
Omfatter aktivitetsplan og budget med baggrund i følgende nøgledokumenter og -planer:
(i) Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune (revideret 2016)

https://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/Samarbejde-mellemlokalrådene-og-Silkeborg-Kommune.pdf?la=da;

(ii) Silkeborg Kommuneplan 2017-2028, Lokalplaner for Resenbro Lokalråds område
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/

(iii) Lokalrådets Vedtægter, http://www.resenbro.com/files/vedtaegter.pdf
(iv) Resenbro Lokalråds Udviklingsplan, maj 2016 (se link oven for), og
(v) Andre aktiviteter.
Indstilling og næste skridt: Udskudt til næste lokalrådsmøde
Punkt 13.
Forslag til punkter til næste dagsorden:
13.1. Belysning ved bybus 1 vendeplads på Skellerupvej
13.2. Bibeholdelse af trafiksikkerhedsskilt ”variabel vejkantsplakat” ved Møllegårdsvej
Punkt 14.
Eventuelt
14.1. Forretningsorden for Resenbro Lokalråd 2018-2021 i Udkast:
Udkast til Forretningsorden udarbejdet af UB og KN blev uddelt til mødets deltagere for drøftelse og
færdiggørelse ved det kommende Lokalrådsmøde. KN havde også lavet et kompendium af Silkeborg
Kommuneplan 2017-2028 for Resenbro Lokalråds område: Resenbro, Linå og Hårup som et
nøglereferencedokument.
Indstilling og næste skridt: Genoptages ved næstkommende møde.
14.2. Dato for næste møde:
Næste møde ændres fra den 1. marts 2018 til den 14. marts 2018 efter koordinering af MD. Den
ordinære mødetid fastsat til 17.30-18.30, med den første halve time åben for dialog med borgerne.

Mødet slut kl. 19.10
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