Referat af:

Ordinært møde i Resenbro Lokalråd, september 2018

Dato & tid:

Torsdag den 6. september 2018, kl. 17.30 – 19.00

Sted:

Mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro

Dagsorden og referat (med denne typografi).

Deltagere: Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Mette Degn (MD), Olesia Kutalo (OK-S).
Afbud: Jette Kirkegård Sørensen (JKS-S), Kalle Baarstrøm (KB), Erik Jensen (EJ),
Birgitte Niebuhr (BN), Rune Dreier.
1.

2.

Valg af ordstyrer

Knud valgt og påtog sig også referatet.
Dialog med Borgerne
Besøg af Lars Purr’s Arbejdsgruppe om Sikker Skoletransport i Resenbro (se punkt 4.b.)

Gruppen fremlagde tre punkter:
A. Dybdalen og arbejdet med en tunnel ved rundkørslen – og fortsættelsen af cykelstien
på den gamle banesti foran Solbo.
De har været til møde med Steen Vindum (V og borgmester) og Martin Jakobsen (C og
formand for Plan-og vejudvalget) – deres reaktion var, at projektet er en god ide.
Der arbejdes med, hvor cykelstien skal komme ud og fortsætte videre hen mod
Resenbro skole. Desuden er der fremkommet ønske fra anden side om at få knallerter
væk fra stien.
B. De nye boliger i Skelleruptoften – her kommer al kørende trafik ud på Skellerupvej.
Forslag om 30 km zone eller evt. en rundkørsel.
Skolelederen Rikke Skjoldan Kjær bakker op.
Forslag om ”Kys-og-kør” med indkørsel og udkørsel to steder – og ensrettet kørsel.
Hertil er der fuld opbakning fra skolebestyrelsen og skolens ledelse.
- Vigtigt at få det inddraget i den kommende kommuneplan.
C. Møllegårdsvej og trafiksikring omkring Skellerupvej – forslag om fodgængerfelt med
blinklys som ved Rødegård.
Der er nedsat en arbejdsgruppe: Jacob Sølvsten, Sune Holm, Mads Kallestrup, Ole
Holm og Lars Purr.
Fra Lokalrådet meldte Ulla (UB), Knud (KN) og Olesia (OK-S) sig.
3.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med forbehold pga. kun fire deltagere af lokalrådet.
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4.

Nyt fra Silkeborg Kommune: (lægges også på Lokalrådets hjemmesiden)
a.
Nærdemokratiudvalget:
i. Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 20. August 2018, Se link:
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget/2018/20august1630

ii.

Invitation til Lokalrådet om deltagelse i Folkemøde i Silkeborg 28-29.09.2018. Se
detaljer i bilag 1.

Tre fra lokalrådet har meldt sig til nærdemokratimøde d. 29. sept. kl 9: Mette (MD),
Ulla (U) og Knud (KN).
b.

Byrådet: Politiske beslutning for Resenbro i august 2018:
i. For alle beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup til dato, se link:
ii.

5.

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-ditlokalomraade

International gasleverandør med grønt fokus vælger Hårup. Se link:

https://silkeborgkommune.dk/Erhverv/Nyheder-Erhverv/International-gasleverandeor-med-groentfokus-vaelger-Haarup

Projekter og Aktiviteter under Lokalrådet
a.
Linå Skoletransport, Mette Degn

Mette (MD) fortalte, at Sune (præst i Linå og med i initiativgruppen) er klar med et
møde d. 14/9 om Linå skoletransport sammen med Rune Dreier og en forældrerep.

b.

c.

d.

e.

Sikker Skoletransport i Resenbro, Ulla Baagoe

Punktet er dækket af beskrivelsen under borgerdeltagelsen.
Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte, Kalle Baarstrøm

Udsat.

Tiltag i forbindelse med Fredning af Stidalen, Resenbro, Kalle Baarstrøm

Udsat.

Punkter under Eventuelt fra LKR møde den 09.08.2018.

Opfølgning på henvendelse fra gruppe vedr. Jyllandsringen. Ulla (UB) har haft
kontakt med en ansvarlig for området i kommunen. Der er styr på det – aftalerne
overholdes. Når der dukker punkter op med høringspligt, bliver der hørt.
Henvendelse vedr. evt. vuggestue: det vil lokalrådet gerne bakke op om.

6.

Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/rundt om bordet.

Ros til Jette (JKS-S) for altid god orientering vedr. forhold i Linå.
Knud (KN) orienterede om ny (trafikfarlig?) gennemskæring af chikanen ved byskiltet, når
man kommer fra Voel-siden. Den er lavet som fortsættelse af cykelsti fra
Skelleruptoften.
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7.

Opdatering fra Arbejdsgruppen: Lokalrådets hjemmeside, introduktionsfolder for tilflyttere
til Linå og udkast til Forretningsorden

Hjemmesiden: Ulla (UB) er stort set færdig med teksten om Resenbro, og nu skal Kalle
(KB) gerne kigge på det. Det vil være fint med billeder som i det fra Linå.
Ulla lægger også op til nyt redaktionsgruppemøde.
Næste led er Mollerup og Hårup.
Især i Hårup sker der en masse med nyt byggeri og Danfoss og Primagaz.
Ulla tager kontakt til evt. besøg, Knud (KN) og Mette (MD) vil gerne med.
Infofolderen om Linå er lagt ud på hjemmesiden.
Forretningsorden er udsat til næste møde.
Referater og procedurer vedr. samme bør på dagsordenen.
8.

Lokalrådets aktiviteter, budget og økonomi 2018

Vi har tænkt at afholde borgermøde i foråret 2019. Det skal forberedes og planlægges.
Vi tager det op næste gang.
Ligeledes budget og økonomi for 2018.
9.

Forslag til næste dagsorden.

Det udspringer af ovenstående referat.
10. Eventuelt

Næste møde er 4. oktober kl. 17.30.
Referat Knud (KN)
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