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

møde i Resenbro Lokalråd januar 2021.
7. januar kl. 19.00-20.50
Virtuelt –Microsoft Teams

Dagsorden: Ordstyrer Rune
1.

Eventuelle borgerhenvendelser
Henvendelse i forbindelse med høring af ny køreplan for rute 113, se under punkt 4

2.

Projekter vi vil i gang med/videre med/tage initiativ til
- Naturområde i Linå.
Status og hvordan kommer vi videre?
Ideerne er lagt på Facebook men ingen umiddelbare tilbagemeldinger. Jette har taget
kontakt til en borger, som gerne vil være med til at hjælpe til udbredelse af vild natur
områder. Jette tager kontakt til Gry fra kommunen for at høre, hvor meget af området
bag fodboldbanerne, som er lejet af hundeklubben.
- Resenbro OutDoor
Status og hvordan kommer vi videre?
Vi er blevet udvalgt til et af de tre områder som kan få del i de 100.000 kr. der er til
rådighed. Kommunen stiller altså en økonomisk ramme, men vi skal komme med
konkretiseret projekter og overbevise OutDoor udvalget om, at vores projekter skal
prioriteres. Der er ikke umiddelbart hjælp fra kommunen til at søge fonde mm.
Det er vigtigt, at vi tænker samarbejdsparter ind i projektet, ex. Solbo, plejehjemmet og
skolen.
Vi arbejder med de 3 forslag:
1. Naturstien/cykelstien (Supercykelsti) med træningsaktiviteter
2. Udvikling af naturvejledningsforløb, som skal målrettes børn og unge samt deres
familier
3. App (Outdoor Hovedstad)
Læs mere på http://www.resenbro.com/files/Ansoegning%20outdoorprofil.pdf
Der er 2 virtuelle workshops den 3. feb. og 24. feb. hvor Camilla, Rune + øvrige
projektgruppe medlemmer deltager, Camilla sender evt. invitation videre, hvis det giver
mening. Den 8. marts skal vores oplæg afleveres til outdoor udvalget, hvorefter det
besluttes hvordan pengene skal fordeles.
På grund af den meget snævre tidsplan, tænkes Linå ikke ind i denne omgang, men det
vil være oplagt at arbejde videre med det.

3.

Velkomst-foldere – hvad bør være med
Hvordan kommer vi videre?
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Der mangler input til Resenbro. Camilla kigger på det. Linå folderen skal rettes til, så
teksten passer til formatet.
4.

Høringssvar kommuneplan
Ansøgning om solcelleanlæg mellem Mollerup og Laven
- Skal der følges op på planen om stort solcelleområde syd for Mollerup af firma ejet af to
søstre fra Slangerup? Notat fra sidste orientering fra kommunen.
Se bilag.
Vi undersøger sagen og kigger på det på næste møde. Der vil blive lavet forhøringer og
høringer i forbindelse med revision af projektet.
Umiddelbart er det lidt besynderligt, at det er et eksternt firma og ikke de to kommuner i
fællesskab, der arbejder med energi til gavn for lokalbefolkningen.
Fredning af området vest for goldbanen
- Skal der følges op på fredning af området vest for golfbanen? Se bilag.
Det betyder ikke nødvendigvis at der ikke kommer en ny vej til motorvejen. Vi bør have
opmærksomhed på, hvordan kommunen ser planen for Dybdalen og den nye vej og
hvordan vi skal sikre en sikker skolevej. Knud skriver til Flemming Christensen omkring
hastighed, sikker skolevej og fredning.

5.

Status på arbejdet med forskønnelse – Resenbro
Hvordan kommer vi videre?
Kontakt til firmaer med speciale i ude-udstyr. Søgning af fonde? Måske i bilag til pkt. 8?
Knud kontakter kommunen (Elsa) for at høre hvor mange penge der er tilbage. Vi vil
undersøge om det evt. kunne være en ide med en petanquebane. Oplæg er vedlagt
sidst.
Camilla laver et opslag på Facebook. En ide kunne også være at opfordre borgene til at
så deres egne vilde blomster.

6. Status hjemmesiden
Nu med ”Aktuelt nyt”.
Skal vi arbejde på opdatere siderne ud over Linå?
evt. lidt mere materiale fra Mollerup og Hårup.
Det er dog også ok, at der er mest beskrevet fra Resenbro og Linå
Stor tak til Kalle for ”Resenbros centrum i fremtiden” – det kan også bruges! Vedlagt.
Knud vil gerne have ønsker til hjemmesiden løbende.
Det ser rigtig flot ud. Det vil være godt med aktuelle referater. Det vil der fremover være
fokus på.

7.

Bordet rundt
Mette:
Høring for køreplaner 2021, Midttrafik
Jeg har lagt høringerne op på Facebook, har fået tilbagemelding fra borger, som gerne vil
være med til at lave en fælles henvendelse fra Linå i forhold til den kraftige nedgang af
busruter i Linå, Hårup og Mollerup.
Halvdelen af afgangene vil gå uden om Mollerup, Linå og Hårup og i stedet køre over
Sorring og Resenbro. Har været i kontakt med Danfoss og Haarup Maskinfabrik og bedt
dem om at lave høringssvar.
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Det er svært at gennemskue, hvad ændringen på rute 1 betyder for borgerne i Resenbro,
samtidig med at rute 113 fremover kommer til at køre over Resenbro. Jeg har forsøgt at
kontakte borger, som tidligere har været aktiv i forbindelse med høring af rute 1.
Mette laver et høringsbrev fra lokalrådet, men det vigtigste er at brugerne af busserne
selv laver høringsbrev. Opfordrer igen på Facebook.
Høring i perioden 6. januar til 19. januar 2021
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/trafikplan-silkeborg/
Camilla:
I den grønne område overfor Solbo har kommunen været i gang med at lave dræn. Vi
tror måske, at arbejdet er afsluttet, men det ser ikke særlig pænt ud. Camilla tager
kontakt til kommunen (Elsa) og spørger, om der kommer til at ske mere / alternativt om
borgernes mulighed for selv at rydde op.
Får den nye byggelinje på Sensommervej og nogle sideveje nogen betydning? Vi tænker
ikke at det betyder noget.
Jette:
Den 28/12 var der en rigtig fin artikel i Midtjyllands avis om projektet i Mollerup.
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/8ddffb54-4182-46fd-bb43-15ad34e4c11c/
Se evt. også http://www.laban.as/mollerup-gadekaeligr.html
Kommunen er gået i gang med pumpestationen neden for kirken
Kommunen har lovet at lave striber på vejen igennem Linå. Arbejdet vil først blive lavet
til foråret, da stribearbejdet er følsomt overfor temperatur.
Rune: Opfordre til at man går ind og høre podcast der er lavet i forbindelse med
Silkeborgs 175 år jubilæum https://detskerisilkeborg.dk/podcast-silkeborgs-historie/
Link til forslaget til ny bebyggelse i Mollerup: http://www.laban.as/mollerupgadekaeligr.html
8.

Økonomi og aktivitetsbestemt pulje
Se bilag og - Henvendelse til kommunen vedr. gebyrfordobling
Vi fik ikke set på aktivitetspuljen
Knud arbejder videre på at finde en løsning på gebyr.

9.

Hvervekampagne til lokalrådet, der er snart valg.
Evt. borgermøde i efteråret.
Udsættes til næste møde

10. Årshjul – vedlagt en skabelon – se bilag.
Alle tænker over emner til næste møde, fremover vil vi tage skabelonen frem ved hvert
møde og sætter evt. nye punkter på
11. Forslag til dagsorden og dato for næste møde.
Næste møde den 4. februar. Knud indkalder til virtuelt møde. Erik kan evt. deltage hos
Knud.
12. Eventuelt
Referent: Mette Degn
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Bilag pkt. 4:
Fra nyt fra kommunen i december:
Ansøgning om solcelleanlæg mellem Mollerup og Laven fører til revision af tekniske anlæg i det åbne
land

Copenhagen Green Energy A/S har søgt om at placere et 304 ha solcelleanlæg kaldet Thorsminde
Energi- og Naturpark i Silkeborg og Skanderborg Kommune syd for Mollerup og ved Silkeborg
Motorvejen.
Teknik- og Miljøafdelingen har ikke screenet eller gennemgået projektet, men de anbefaler, at der
laves en revision af tekniske anlæg som solcelleanlæg i det åbne land i kommuneplanen, og at
ansøgningen behandles samtidig.
Det har Plan- og Vejudvalget godkendt. Der vil blive lavet forhøringer og høringer i forbindelse med
det videre arbejde med revisionen og det ansøgte projekt.
(Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 15)

Bilag pkt 4:
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Resenbro

Fra Midtjyllands Avis 15. dec 2020

Efter otte års ventetid: Stort naturområde er nu fredet
Dalene ved Resenbro bliver fredet, men det forhindrer ikke, at kommunen kan flytte Hårupvej
mod vest
15. december 2020, 14.57

Fredningsområdets sydvestlige grænse udgøres af Linåvej, mens den sydøstlige udgøres af
Hårupvej.
Mod nordøst løber fredningen langs Jyllandsringen og op til boligområdet ved Dybdalsvænget i
Resenbro.
Mod nordvest og til Linåvej løber grænsen mellem Silkeborg Golfbane og Resenbro.
Illustration: Datawrapper

Bilag pkt. 6:
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Resenbros centrum i fremtiden
Historik
Siden nedlæggelsen af jernbanen i 1970 har store områder omkring den i byens centrum nærmest
passet sig selv. Møllegårdsvej/Skærbækvej er blevet rettet ud og siden forsynet med to rundkørsler.
Men hele det store område mellem Skærbækvej og Dybdalsvej er der ikke gjort noget ved. Dette
centrale område i byens centrum råber på forskønnelse.
Tidligere lokalråd har fra tid til anden forsøgt at rydde lidt op og stillet bænke op. Men når kom til
arbejdet med at få gjort noget ved det, strandede det hver gang. Vi fik at vide, at området var ejet af
DSB/Bane Danmark, og kommunen svarede, at de ikke kunne gøre noget. En dengang ansat kommunal
landskabsarkitekt, Høgstrup, fortalte mig lidt før år 2000, at der med enkle indgreb kunne pyntes
markant på området, så det kunne tage sig ud som en bypark. Inden vi kom videre, blev han ansat
udenbys i et privat arkitektfirma, og så skete der ikke mere.

Parken i centrum
Nu prøver vi så igen at få sat en forskønnelsesproces i gang og samtidig få forlænget banestien, så den
ikke stopper ved Rødegård for først at begynde igen mod Sminge efter rundkørslen ved
Møllegårdsvej/Skærbækvej. Dermed blev stien sammenhængende og ville på den måde indgå i den
fremtidige bypark. En sådan løsning ville også forbedre trafiksikkerheden for cyklister, løbere og
gående markant.
Fra parkens side mod blandt andet Solbo kunne etableres offentlig adgang til skovarealet syd for Solbo
og give borgere og turister mulighed for gå- og løbeture i de smukke arealer omkring den gamle
Adelsvej og ”Rethøw”, hvor Thomas Bromand blev henrettet i 1746. Netop her kunne opsættes et
informationsskilt, der fortalte hele historien om Thomas Bromand og samtidig blev der en grøn kile ind
i byen. Der skal etableres stier i området, som skal kunne anvendes af alle. Barnevogne, kørestole og
rollatorer skal kunne bruges uden problemer. I området kunne opstilles borde-bænkesæt.
Parken skal være grøn og luftig. Der skal være stier, der også er egnede til kørestole og barnevogne og
rollatorer. Der skal opsættes borde-bænkesæt flere steder, hvor der også er skraldespande. Der skal
være infotavler, der fortæller om byen og kort, der viser, hvor de forskellige steder er. Der skal være
legearealer og mulighed for at spille petanque og andre outdoor aktiviteter. Parken skal inspirere folk
til at bruge den og opholde sig i den. På sigt skal der opstilles skulpturer i parken.

Proces
Ejerforholdene i både parkområdet og det bag Solbo liggende skovstykke. Ejerne skal kontaktes, og det
skal afklares i hvilken udstrækning de vil medvirke i projektet. Lederen af Solbo Poul Svejstrup har set
og hørt om planerne og er positivt indstillet og vil medvirke i den udstrækning, det ønskes.
I første omgang vil vi bede kommunen om en drøftelse af ideen og muligheden for at gennemføre
projektet. Vi vil så bede en kommunal landskabsarkitekt eller lignende til at udarbejde et skitseprojekt,
hvor ovenstående ting er indarbejdet. Skitseprojektet vil herefter blive drøftet i lokalrådet og med den
byansvarlige. Så kommer et borgermøde med efterfølgende opsamling efterfulgt af en egentlig
projektplan og en tidsplan for projektets virkeliggørelse.

6

Resenbro - en grøn by med outdoor faciliteter.
Fra byens grønne centrale park er der grønne kiler til både skov og å, og cykel- og gangstien forbinder
byen med Sminge og Gjern i nordøstlig retning og Silkeborg i vestlig retning. Stier giver adgang til åen
og ved to af disse stier er der gangbro fra bysiden til Trækstien på åens nordlige side. Broerne placeret
ved Skærbækområdet og ved Smingevej. Disse broer giver byens borgere og turister mulighed for at
færdes på Trækstien og gå ture i den smukke natur på åens nordlige side. Adgangen til broerne er lavet
sådan, at også kørestole og barnevogne kan bruge dem ligeledes folk, der bruger rollator. Cykler kan
trækkes med over broerne. Tydelig skiltning anviser turforslag med angivelse af længde og
sværhedsgrad.

Skellerupspang og området mod Skellerup
Det smukke rekreative område ved Skellerupspang giver rige muligheder for naturoplevelser. Området
er rigt på sjældne planter og mange insekter, som pirrer nysgerrigheden. Også området langs Linåen er
smukt. Der er vandrestier, der står i forbindelse med Skellerupspang, der i sig selv er et besøg værd.
Også her er der opsat oplysende skilte, der viser og fortæller om områdets egenart. Fra Skellerupspang
kunne der anvises en tur bagom Jyllandsringen og videre mod byen ad den gamle adelsvej og forbi
”Rethøw”.

Aktiv brug af naturen
Når ovenstående er gennemført, vil alle borgere og turister have mulighed for aktivt at bruge og nyde
naturen omkring byen. Gå-, løbe- og cykelture kan gennemføres af alle uanset handicap eller ej og i en
længde, som hver enkelt finder passende. Et regulært outdoor miljø er skabt.

Kalle Baarstrøm

Bilag pkt. 8:
Aktivitetsbestemt pulje i 2021
Nærdemokratiudvalget har også i 2021 afsat et beløb, nemlig 50.000 kr. til
aktivitetsbestemte pulje.
Retningslinjer for puljen er:
Lokalrådene/Landsbyklyngesamarbejder kan fra puljen søge om mindre beløb som tilskud til
gennemførelse af ekstraordinære aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske
arbejde. F.eks. workshops og lignende i forbindelse med lokale udviklingsstrategier.
Også til aktiviteter på tværs af lokalråd kan der søges om støtte fra puljen.
Konkrete ansøgninger med oplysning om formålet, fremsendes til
Nærdemokratikoordinatoren og behandles politisk på førstkommende
Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og efter først-til-mølle-princippet. Beløbet
udbetales efter fremsendt dokumentation for aktivitetens gennemførelse.
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Bilag pkt. 10
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Bilag pkt. 5:

Lav en petanquebane
Hvis man hurtigt og forholdsvis billigt vil anlægge en petanquebane kan denne model bruges
1. På et græsareal opmåles 4 x 15 m.
2. Græstørv skrælles af – sørg for at komme ned under rødderne (ca. 5-7 cm)
3. Fiberdug lægges i bunden (kan undværes )
4. Fyld nu op med stenmel til kanten, kan købes i de fleste grusgrave i forskellige kornstørrelser –
brug ikke for fint stenmel.
5. Der skal bruges ca. 6-7 m3 i dette tilfælde.
6. Fordel stenmelet godt på hele arealet og afslut med at tromle.
7. Omkring hele banen kan der lægges stolper ( ca.6 x 6 cm ) for at undgå at kuglerne triller udenfor
banen.
8. Stenmel har den egenskab at det ” sætter ” sig meget hurtigt og der kan derfor spilles på arealet
når banen er anlagt.
9. Når der er spillet i et stykke tid rettes banen igen af og der fyldes efter med stenmel de steder
hvor dette er påkrævet ,således forbliver banen god og jævn.
Se mere på http://petanque.dk/cms/?&pageid=5330

Og fra DGI:
Det er ikke avanceret at lave sin egen petanquebane - og det betyder faktisk ikke så meget, hvis
banen ikke er helt plan. Sten og ujævnheder gør bare banen mere udfordrende at spille på.
Sådan gør du:
• Beslut, hvor stor banen skal være. En bane må maksimalt være 4x15 meter. Det ideelle
areal er 16,5x16,5 meter, så banerne kan vendes.
• Grav banen ud, så den er 20 cm dyb. Kom eventuelt drænrør i bunden.
• Fyld op med 20 cm stabilgrus, og gør det jævnt.
• Fyld 2 cm lergrus på. Vend lergruset ned i stabilgruset, og vibrér det.
• Kom 1 cm stenmel eller 1 cm ren bakkegrus ovenpå, så banen bliver højere end
omgivelserne, og regnvandet kan løbe af. Vibrer det hele igen.
• Hvis du har anlagt flere baner sammen, så del banerne op med snore.
• Gør eventuelt banen sværere at spille på ved at tage granitskærver, sprede det hen over
banen og tromle det ned.
https://www.dgi.dk/petanque/petanque/om-petanque-i-dgi/petanquebanen
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