Til Lokalrådets medlemmer, suppleant, seniorsuppleant og observatør
Referat af :
Dato & tid:
Sted:

møde i Resenbro Lokalråd marts 2021.
4. marts kl. 19.00-20.45
Virtuelt –Microsoft Teams
Afbud fra Erik og Rune

Dagsorden: Ordstyrer Knud
1.

Eventuelle borgerhenvendelser.
Knud har fået en henvendelse fra Morten Hæk, som er kommende konservativ kandidat
til byrådet og bor i Sejs. Morten Hæk er nysgerrig på hvilke udfordringer og muligheder,
som vi oplever i lokalområdet. Knud tager en gå-tur med ham.

2.

Projekter vi vil i gang med/videre med/tage initiativ til
- Naturområde i Linå.
Intet nyt, afventer stadig tilbagemelding fra kommunen.
- Resenbro OutDoor
Gruppen er klar til møde med kommunen mandag den 8. marts. Håbet er at få bevilliget
penge til startkapital og en event eller et arrangement med borgerne til maj eller august,
alt efter hvad covid-19 situationen tillader. Til arrangementet forestiller gruppen sig
forskellige workshops og aktiviteter forskellige steder i Resenbro. Man ønsker at give
noget information til borgerne om projektet, naturformidling, evt. aktiviteter med lidt
brugerbetaling. På sigt skal vi finde ud af, om Resenbro OutDoor skal være en
selvstændig forening, eller den stadig skal være en arbejdsgruppe under lokalrådet.
Trafik – kan vi få kompetente folk til Resenbro og kigge på cykleoverføringen ved
Dybdalen og hastighedsdæmpninger i Resenbro?
Intet nyt fra Vej og trafik.
Rune har måske et bud.
Man kan få et indblik i de afsatte midler på side 197 i Plan- og vejudvalgets
beslutningsprotokol
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id={670FFFD1-5AF14289-B73F-BA09363CC7A8}&type=2&index=0

3.

Velkomst-foldere – hvad bør være med
Hvordan kommer vi videre?
Der mangler input om private initiativer i Resenbro.
Se evt. bilag fra sidste dagsorden / referat.
Linå-teksten vedlagt til inspiration. (Se bilag).
Der tilføjes lidt information om Lokalrådets arbejde (tilsvarende skal i Linå-folderen).
Vi mangler link til Resenbro Tennisklub (som er en selvstændig forening)
https://resenbro-tennisklub.dk/
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Resenbro Idrætsforening arbejder med noget tilsvarende, så måske kan vi på sigt lave
noget samarbejde.
Vi vil arbejde på en reklameskrivelse for lokalråds arbejdet, der kan leveres sammen
med folderen. Tanken er at uddele til alle i løbet af foråret.

4. Resenbro: Møde med Poul Erik Thystrup
Poul Erik Thystrup fra Kommunen vil gerne mødes med os den 12. marts til en
indledende dialog omkring brugen af skovstykket mellem Skærbækvej og Dybdalsvej.
Poul Erik understregede at i og med, at området er fredskov og henlagt som rekreativt
område, så må stykket ikke laves til park. Er det muligt at lave en aktivitetsbane? og
hvordan sikre vi at der er en hvis form for vedligeholdelse af området.
Hvad betyder det for vores langsigtede planer om det gamle DSB-område mellem
Skærbækvej og Dybdalsvej?
Mollerup
Jette har formidlet opslag om Mollerup:
Her skriver Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune:

”Kommunen har igangsat
udarbejdelse af en ny lokalplan for Mollerup, hvilket betyder at der må opføres 33 boliger
midt i Mollerup hvor der før lå avlsbygninger. Vi har i foreningen ikke noget imod et sådant
projekt og håber det bedste for Mollerup, men vi vil se kritisk på den arkitektur der anvendes
til byggeriet.”
Knud har kigget ude i Mollerup og talt med en lokal. Der er allerede godt gang i arbejdet.
Se evt. bilag side 6 og 7 fra sidste dagsorden / referat. Mere herom.
Både Knud og Jette har været forbi, og der er stor opbakning til projektet blandt de
borgere, som de har snakket med, vi gør ikke mere.

Nyt fra kommunen – se bilag
Bus:
Det er besluttet at rute 113 skal køre over Sorring fra sommeren 2021. Dvs. at Mollerup,
Linå og Hårup mister 50% af de afgange, der er i dag :-(
Der er dog kommet lidt ud af vores høringsbreve:
Køreplanen bliver ændret, så man kan tilgodese mødetid kl. 7 i Hårup. Ønske om bus kl.
23 opfyldes ved brug af Flexbus mellem Hårup og Låsby.
Der etableres nye stoppesteder i Resenbro på Skærbækvej.
Ang. linje 1: Der forventes kapacitetsproblemer mellem Resenbro og Silkeborg til mødetid
kl. 8 på skoledage, Midttrafik anbefaler at der indsættes ekstra tur på linje 1 ad
Sensommervej (bevilliget???). Med timedrift på linje 1, er mødetid til Resenbro Skole
prioriteret, fremfor mødetid til kl. 8:00 i midtbyen.
Se mere i referat fra Plan- og Vejudvalget 01.03.2021 punkt 16

https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id={670FFFD1-5AF1-4289-B73FBA09363CC7A8}&type=2&index=0
Side 173-176 og side 180-195.
Desuden
Beslutningsprotokol
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id={670FFFD1-5AF14289-B73F-BA09363CC7A8}&type=3&index=0
Side 66-69.

2

5.

Status på arbejdet med forskønnelse – Resenbro
Hvordan kommer vi videre?
Kontakt til firmaer med speciale i ude-udstyr?
Der er sat hæk op. Måske kan der være en petanquebane lige foran det kommende bord
-bænkesæt ved hækken.

Knud kontakter Elsa fra kommunen for at høre, hvor langt vi er. Der kunne være en
ide i og måske stadig penge til en Petanque bane.
6. Status på hjemmesiden
Skal vi arbejde på opdatere siderne ud over Linå?
Evt. lidt mere materiale fra Mollerup og Hårup, der sker nyt i Mollerup.
Input modtages gerne.
7.

Bordet rundt
Jette:
Kommunen har kontaktet Jette ang. et møde på mandag, hvor de skal snakke om det
fjernet klatrestativ på Kløverpladsen, og hvad de kan lave til for at sikre bevægelse til de
større børn i Linå (evt. parkour, basketmål ???)
Har snakket med Jens Jørgen ang. Rytterskolen. Kommunen har overtaget bygningerne,
men der er ikke sket noget.
Der er stor aktivitet på hushandel i Linå, flere huse er blevet solgt, alle boliger på
Overgårdsvænget er udlejet.
Knud:
Knud oplever problemer med manglende tilbagemeldinger fra kommunen, der skal
rykkes flere gange og stadig ingen svar.

8.

Hvervekampagne til lokalrådet, der er snart valg.
Evt. borgermøde i efteråret.
Knud kigger på et tidligere oplæg til inspiration.
Årshjul –
Ideer til planen se bilag. Alle må gerne skriver punkter på og sende det til Knud

9.
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10. Forslag til dagsorden og dato for næste møde.
Næste møde den 8. april (1. april er skærtorsdag)
Til indhold:
Birgitte kigger på økonomi, planlægge møde med foreningerne (når det kan lade sig gøre
jf. Corona-restriktioner), status på Resenbro-Outdoor, skovstykke. Hvervekampagne.
11. Eventuelt
Referent: Mette Degn

Bilag pkt. 3:
Serviceoplysning vedr. Jyllandsringen som bør komme med i folderen:
Ved fremvisning af sygesikringsbevis er der gratis entré ved motorløb, der er åbne for
publikum – for beboere i Resenbro, Skellerup og Skærbæk.

Tekst til inspiration fra Linå-brochuren –
Der er en masse smågrupper, der på privat initiativ samles til bl.a.:
Petanque, traveture, cykelture, senioreftermiddag med billard, forskellige spil, kaffe/kage
og hyggesnak, handy-men der mødes og forestår vedligeholdelse af forsamlingshuset
med udenomsarealer, jævnlige foredrag i Linå Sognehus og hyggeeftermiddage samme
sted, bryggelaug, forældregruppearbejde omkring bevarelse af den lokale børnehave i Gl.
Laven.
Ingen behøver være ensom – alle kan være med i et eller andet.

Bilag pkt. 4:
Nyt fra Silkeborg Kommune:
Plan for 24 boliger i Linå er vedtaget
Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S kan nu gå i gang med at bygge 12 dobbelthuse med samlet 24
boliger i den østlige del af Linå, da Plan- og Vejudvalget har vedtaget lokalplanen.
Der bliver også plads til grønne fællesarealer, hvor der skal være en markant overgang mellem land og
by. Boligerne skal have sadeltag og passe til dobbelthusene på Overgårdsvænget.
Lokalplanen har været i otte ugers høring, og der kom fem indsigelser, som primært er rettet mod
trafikforhold på Linågyden, der er en smal og snoet vej uden fortov. Vejen ligger ikke i lokalplanens
område, så det kan ikke blive ændret nu. Men Teknik- og Miljøafdeling vil arbejde videre med området.
(Plan- og Vejudvalget, 01.02.2021, punkt 15)

4

Ja til fritidshus på Skærbækvej 132 i Hårup
På vegne af Tina Oksbjerg Feldbak søger Foldagers Tegnestue med en revideret ansøgning om
landzonetilladelse til et fritidshus på 119 m2 med en kombineret udhus- og garagebygning på 50 m2 på
Skærbækvej 132 i Hårup.
Planerne har været i høring hos naboerne, og tre kom med bemærkninger. Derfor kom sagen i Plan- og
Vejudvalget, der besluttede, at huset må opføres.
(Plan- og Vejudvalget, 01.02.2021, punkt 16)

Ledelsen af dagplejerne i Søhøjlandet bliver en del af Daginstitutionen Søhøjlandet
Fra 1. april sker der en ændring i organiseringen for dagtilbud i Gjern, Resenbro, Voel og Sorring. Her
bliver der ansat en pædagogisk leder for dagplejerne i Søhøjlandet under lederen for Daginstitutionen
Søhøjlandet.
Det er et forsøg på at optimere driften, som evt. skal udbredes til andre områder i kommunen.
Optimeringen består i en bedre udnyttelse af dagplejepladserne ved en øget fleksibilitet i
indskrivningen, og ved at den lokale institution varetager en del af gæstepasningen af dagplejebørn.
Det var byrådet, som i forbindelse med budget 2021 vedtog at optimere driften for dagtilbud i mindre
lokalområder ved at omorganisere, så ledelsen og budgettet for dagplejen flyttes til daginstitutionen.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.02.2021, punkt 12)
Bedre lysforhold på Resenbro Skole
Ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune planlægger at udskifte dele af belysningen på Resenbro
Skole for at forbedre lysforholdene i lokalerne og sænke energiforbruget markant.
Byrådet har godkendt, at der i 2021 bruges 8 mio. kr. på energibesparende projekter, hvor nyt lys på
Resenbro Skole er ét af dem.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 09.02.2021, punkt 5, byrådet, 22.02.2021, punkt 14)

Busrute 113 kører over Sorring
Fra sommeren 2021 ændrer Midttrafik ruten på den regionale busrute 113, så busserne kører
Resenbro-Voel–Sorring mellem Silkeborg og Låsby på hver anden afgang og via Linå-Hårup på de
øvrige afgange som i dag.
Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om ændringerne.
(Plan- og Vejudvalget, 01.02.2021, punkt 6)

Gudenåen:
Opgørelse viser hvor mange bygninger der bliver ramt af oversvømmelser
En opgørelse viser, at ved en 20-års-hændelse bliver 267 bygninger ramt af oversvømmelser og ved en
100-årshændelse er det 419 i hele Gudenåen fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Cirka halvdelen af
bygningerne er udeskure, garager og annekser.
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Der er ved at blive lavet en værdikortlægning, som skal give en detaljeret viden om de værdier, som er
på spil. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for helhedsplanen
for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 3)

Nu skal der arbejdes med to forslag til et nyt regulativ for Gudenåen
Klima- og Miljøudvalget arbejder på at få lavet et nyt regulativ for Gudenåen, hvor der kan skæres
grøde oftere og bredere. Men det strider med habitatbekendtgørelsen, fordi det kan betyde skade på
Natura-2000-områder, som dele af Gudenåen er en del af.
Derfor har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med et alternativ forslag til et
regulativ samtidig med, at der arbejdes videre med det nuværende forslag.
Udvalget ønsker at genoptage dialogen med de øvrige kommuner om et alternativt forslag med
forskellige vedligeholdelseszoner. Det har udvalget også gjort Miljøstyrelsen opmærksom på i deres
høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse om, at det i et nyt regulativ skal stå, at der kan
skæres grøde én gang om året.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.02.2021, punkt 5 og 22.02.2021, punkt 2)
Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her.
Venlig hilsen Claus Gade Linddahl, Kommunikationskonsulent

Bilag pkt. 9:
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