Til Lokalrådets medlemmer, suppleant og observatør
Dagsorden til:
Dato & tid:
Sted:

møde i Resenbro Lokalråd maj 2020.
7. maj kl 16.00 – 17.30
hos Jette i Linå, Linå Skolebakke 5
Afbud fra Birgitte og Kalle
Deltagere: Jette, Knud, Erik og Mette
Referat: Mette

Dagsorden:
1.

Ingen borgerhenvendelser

2.

Status på arbejdet med forskønnelse
a. Resenbro – vi kigger siden på landskabsarkitektens forslag og beslutter, hvad vi
gør. Indtil videre ikke noget nyt siden sidst. Vi har ikke hørt noget fra Elsa. Knud
kontakter hende, han spørger hende også til vores tidligere forslag om udsmykning
af rundkørslerne.
b. Tilbagemeldinger på Giv et praj i Resenbro. Knud har brugt kommunens mulighed
for at give et kald, når vi ser noget som ikke er i orden. Der er kommet et skilt op
med henvisning til trækstien.

3.

Opfølgning på ideer og henvendelser
a. Linå
Folderen opdateres. Knud har opdateret folderen, den mangler at komme på
hjemmesiden.
b. Resenbro
Knud får også brug for en korrekturlæsning på teksten til hhv. Resenbro, Trækstien
og Gjernbanen inden de tre infostandere færdiggøres. Indtil videre ligger træet
godt hos Erik. Udsendes efter mødet. Kalle vil gerne læse korrektur på folderen. Vi
vil gerne have nogen til at kigge på, om der er andre ting der skal med i folderen.
Mette prøver at sende udkast til borgere i Resenbro som er aktiv på Facebook.

4.

Rundt om bordet
se Jettes input under dagsordenen. Købmandsgrund er nu sat til salg med forslag til
byggeprojekt. Materiale om årets landsby sendes videre til Rytterskoleudvalget.
Kommunikation i en Corona-tid. Knud har hørt om de muligheder, der er for virtuelle
møder mm., men det er nok overhalet af nye udmeldinger fra regeringen.

5.

Høring busplaner – opfølgning på trafikplaner
Busplanen for rute 113 har været i høring, men selv om vi holdt øje med udsatte
annonceringen, lykkedes det os ikke at finde det, og vi har derfor ikke at sendt et
høringssvar. Heldigvis havde vi bedt brugere af bussen om selv at holde øje med
høringen. Midttrafik har oplyst at de har fået 30 høringssvar, så vi må håbe, at de
involverede borger har sendt et svar. Den nye busplan, som kommer til at gælde fra
august, vil indeholde 7 dobbeltture færre end i dag.
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6.

Borgermødet i september/kommuneplanen
Afsnit om trafik, udvikling af omegnsbyer, udeliv (outdoor) og boliger for alle kan være
vigtige for os.
Knud har været i kontakt med Gry ang. formøde med hende i løbet af foråret.
Hun har svaret: Det kan vi sagtens med forbehold for COV19.

Hvis det skal være sent en eftermiddag, så er torsdag generelt en god dag, hvor tidligt, vil vi
kunne mødes?
Er der noget, jeg skal forberede eller have undersøgt?
Knud har lovet, at vi vender tilbage.
Knud foreslår Gry et formøde den 28/5, 11/6 eller 18/6 kl. 16. Når vi har en dato,
undersøger Jette om vi evt. kan låne sognehuset.
7.

Nyt fra Silkeborg kommune – se bilag (blot teksten, billederne er tidligere udsendt)

8.

Evt. tilbagemelding på Outdoormasterplan – se bilag
Knud laver et svar til kommunen (mangler bl.a. bedre henvisning til trækstien)

9.

Forslag til dagsorden til næste møde og planlægning af sommerfrokost.
Birgitte undersøger om det er muligt at afholde mødet på Golfklubben.

10. Evt.

Bilagene er herunder.

Bilag pkt. 4:
Fra Jette:
Aktuelt Nyt fra Linå:
- Etablering af den nye petanquebane og nyt “klubhus” er meget langt fremme. Banen er faktisk
færdig, og husbyggeriet og den overdækkede terrasse er også langt fremme. Vi har i dag tømt den
gamle skurvogn, vi har haft som klubhus. I næste uge skal den fjernes fra pladsen, for da skal de i
gang med børnehaveprojektet.
- byggeriet på Overgårdsvænget kører også på fuldt tryk. Så noget tyder på, at det skal til at være
færdigt nu. Reglen om, at der ikke må holdes hund i lejlighederne skulle også være ændret til, at
man må have 1 hund, vist nok på op til 20 kg. Det er nok en god ide.

Bilag pkt. 7.

Nyt fra Silkeborg Kommune
Planer om 12 dobbelthuse i Linå
Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S ønsker at opføre af 12 dobbelthuse med samlet 24 boliger i
forlængelse af Overgårdsvænget på en tidligere landbrugsejendom. Plan- og Vejudvalget har
godkendt, at arbejdet kan gå i gang med at lave en lokalplan på baggrund af byggeselskabets
byggeplan.
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Planen er, at dobbelthusene skal være i én etage, at hver bolig får en størrelse på 102 m² og at
området får vejadgang fra Overgårdsvænget, der har forbindelse til Linågyden. Nord for boligerne
er planen at lave et grønt fællesareal i et område, som er udpeget som bevaringsværdigt landskab,
som der ikke må bygges på, men dog etableres bænke og legeplads på.
Området er ikke en del af kommuneplanen, men der vil i forbindelse med den kommende revision
af planen blive lavet en kommuneplanramme for området meget lig den, der gælder øst for
Linågyden.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 9)
Resenbro Tennisklub får tilskud til nye baner
De 32 år gamle tennisbaner i Resenbro Tennisklub er så slidte, at de kun vil kunne klare et par år
mere, vurdere tennisklubben. Derfor vil de gerne have lagt nyt kunstgræsunderlag på to baner.
Klubben har søgt og fået tilskud til projektet.
Udover nyt underlag indeholder projektet også etablering af lys på en af banerne, så spilletiden
kan forlænges om aftenen og en flytbar slåmur. Projektet har et budget på 500.000 kr.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og byrådet har godkendt Resenbro Tennisklubs ansøgning og
giver tilskud på 240.000 kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Med projektet
håber Resenbro Tennisklub også, at kunne øge klubbens medlemstal. Klubben er den østligste
klub i kommunen og dækker også Voel, Linå og Gjern.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 30.03.2020, punkt 4, byrådet, 27.04.2020, punkt 22)
Pengene til at sammenbinde banestierne er givet
Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget godkendt, at der bruges 1,5 mio. kr. på at
forlænge og forbinde de fire banestier – Den Skæve Bane, Kjellerupstien, Gjern Banesti og Bryrup
Banesti – ved Trafikterminalen i Silkeborg Midtby.
Sammenbindingen af banestierne sker i en basis-version. Det betyder, at pengene bruges til
afmærkning, skiltning, forbedringer af slidlaget og støtteheller til cyklister langs veje og gader.
Derudover anlægges der enkeltrettede cykelstier langs Drewsensvej mellem Vesterbrogade og
Toldbodgade. Tiltaget skal ses som første led i udviklingen af et supercykelstinet i Silkeborg.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 14, byrådet, 27.04.2020, punkt 10)
Hvor mange bor der i Resenbro og Linå og Hårup i dag og om 13 år?
I dag bor der 1.944 i Resenbro. Om 13 år forventes der at bo 1.962. I Linå og Hårup bor der i dag
1.460, og om 13 år bor der ifølge prognosen 1.551.
I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812 ifølge prognosen. Økonomi- og
Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)
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Prognose: 42 flere elever på Resenbro Skole om 13 år
Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. På Resenbro Skole er der i
dag 148 elever fordelt på 8 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 170 elever fordelt på 9
klasser, og i skoleåret 2032/33 forventes der at være 190 elever i 10 klasser.
For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra
skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for
2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Planer om 12 dobbelthuse i Linå.
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Sammenbindingen af banestierne.

Bilag pkt. 8
Tilsendt fra Outdoorudvalget:
Status på arbejdet med outdoormasterplan
Kære alle
Selvom COVID-19 har gjort arbejdet vanskeligere er Outdoorudvalget i fuld gang med at
færdiggøre den Outdoormasterplan, der efterhånden har været undervejs længe og som du/I har
bidraget til.
Da det for tiden ikke er muligt at mødes fysisk, har vi afviklet de seneste to udvalgsmøder over
Skype. På møderne har vi talt os meget nærmere en endelig masterplan og drøftelserne har taget
afsæt i de mange værdifulde og konkrete inputs, der er indsamlet undervejs i masterplanens
tilblivelsesproces.
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget har lavet et flot forarbejde til Outdoormasterplanen, med afsæt i
mange af jeres inputs. Outdoorudvalgets opgave er derfor ikke at finde på en masse nyt, men i
højere grad at få prioriteret i de mange gode inputs, så det kommer til at st helt tydeligt for alle,
hvordan vi i Silkeborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at udvikle Danmarks Outdoor
Hovedstad sammen med alle dem, der vil være med. Det er vi i fuld gang med og håber at kunne
præsentere en endelig masterplan, inden vi alle går på sommerferie.
Vi tager derfor nu hul på slutspurten. Skulle I, med jeres indblik i og interesse for outdoorområdet,
have et sidste vigtigt input til os i Outdoorudvalget vedr. den kommende masterplan, hører vi gerne
fra jer hurtigst muligt. Vi har sidste arbejdsgang med Outdoormasterplanen mandag den 18. maj.
Eventuelle inputs til masterplanen kan sendes til dse@silkeborg.dk
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Vores håb er, at I bliver glade for den Outdoormasterplan vi forventer at kunne præsentere for jer
alle ultimo juni efter formel godkendelse i byrådet.
Endnu en gang tak for jeres mange gode inputs og store engagement.
På vegne af Outdoorudvalget
Mads Frandsen, formand
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