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Til Lokalrådets medlemmer, suppleant, seniorsuppleant og byrådsstøtter 

Referat fra lokalrådsmøde:  

Dato & tid:        10. februar kl. 18.00 – slut 

Sted:        Hos Knud, Møllegårdsvej 40, Resenbro 

Til stede:            Camilla Wittendorf Reich, Daniel Sloth, Knud Nissen, Mogens Mortensen, 

        Allan Schultz Andersen og Kira Gartner. 

        Afbud fra Samuel Davey og de to fast inviterede Rune Kristensen og 

        Signe Haahr Lindegaard 

                             

 

1. Borgerhenvendelser –  

 

Ingen.  

En forespørgsel fra Nærboks (SwipBox) om opstilling af Nærbokse til pakkepost. Vi kunne 

foreslå opsætning f.eks. ved Rødegård og Rema, men vil lade det være op til firmaet. 

Vedhæftet materiale vedr. Nærboks til Lokalrådet. 

 

2. Projekter vi er i gang med/videre med: 

 

Stigende børnetal i Resenbro 

Et samarbejde mellem børnehave og skole 

 

Dette punkt udgår da Samuel er den, der har kontakten og er forhindret i fremmøde. 

Udsættes 

 

Resenbro Outdoor 

Lokaldysten – DGI: https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/for-

samarbejdspartnere/lokaldysten  

samarbejde med RUIF og støtteforeningen 

 

Camilla beretter om henvendelsen fra DGI.  

Arrangement som skal løbe af stablen mellem april – september med 2 timers fuld gas. 

Gang, løb og cykling. Så mange km som muligt i konkurrence med øvrige landsbyer i 

kommunen. DGI kommer gerne ud for at orientere om ideen. 

Alle tilslutter sig ideen og kommer med forslag til at inddrage Jyllands-Ringen til at afvikle 

et evt. arrangement, eventuelt også omkring Schoubyes Sø (”den kunstige”) også i 

samarbejde med foreningslivet/skole. 

 

 

 

Trafik i Resenbro, herunder Dybdalen – flyttet fra tidligere møde 

Ønsker til møde med byplanansvarlig Gry og andre fra forvaltningen? Se også pkt. 4 

 

Udsættes til næste møde. Vi vil gerne have input fra Rune og Signe 

 

 

 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/for-samarbejdspartnere/lokaldysten
https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/for-samarbejdspartnere/lokaldysten
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3. Nye vedtægter Resenbro 

 

Gennemgang af nye vedtægter som skal på borgermøde 

Knud sender ud med ændringer i forhold til den gamle og på borgermøde fremgår hvilke 

ændringer der foreslås 

 

4. Borgermøde 

hvornår skal mødet ligge? 

Fokus: Dybdalen, vejudvidelse og vedtagelse af vedtægter 

 

Mødet er fastlagt til 17. maj kl. 19, hvis ikke der er hindringer 

Inden møde vil der være fokus på dialog med kommunen vedrørende udvidelse af 

Dybdalen desuden at lokalrådet inddrages i kommuneplanlægninger inden høring og forslag 

til vedtagelse. 

Vi er obs på ændringer i kommuneplanlægninger og er i tvivl om, hvilken ændring der er 

fra motorvejskrydset og ind mod Skærbækvejen. Undersøges! 

 

 

5. Nyt fra kommunen –  

Resenbro Tennisklub har fået afslag på tilskud til trænerløn og ketsjere. 

Politiske beslutninger for dit lokalområde 2022 - Silkeborg Kommune 

 

- Brev fra det tidligere Nærdemokratiudvalg - se bilag 

 

- Brev om høring vedr. Kommuneplan Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til 

Kommuneplan 2020-2032 - samletillæg  

- Se bilag, så vidt vi kunne se, dækker det blot de faktiske forhold. 

 

 

6. Opfølgning på tidligere borgerhenvendelser 

Forsyningens svar på tidshorisont mht. fjernvarme? 

 

Knud vil forhøre sig om tidshorisont og mulighederne. 

 

 

7. Bordet rundt 

 

Der blev nævnt det fredede areal ved Sensommervej 83-85. Og flere problematikker 

omkring brugen af arealet. Adgangsforhold til området mm.? Er denne indhegning 

nødvendig? 

Desuden stilles der spørgsmål til arealet på den modsatte side ned til åen. Området blev 

tidligere brugt af det nu nedlagte Skærbæk Grundejerforening. Adgangsforhold, udnyttelse 

af området og ejerforhold? 

Der blev foreslået, at vi tager det op på et punkt til et kommende lokalrådsmøde. 

 

 

8.   Forslag til dagsorden og dato for næste møde.  

 

  10.marts kl. 18 hos Knud, Møllegårdsvej 40 

    

 

9. Eventuelt. 

 

Orientering til spørgsmål, hvor hjertestartere er i lokalområdet. Vi linker evt. på vores 

hjemmeside 

 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
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Bilag pkt. 5 

 

Til alle lokalråd 

 

Kære lokalrådsformænd 

 

Med dette brev ønsker vi at orientere alle lokalråd om forankringen af nærdemokrati- 

opgaven i den nye byrådsperiode. Vi håber derfor, at I vil give orienteringen videre til alle 

jeres lokalrådsrepræsentanter. 

 

Som det nok er de fleste bekendt, blev det i forbindelse med konstitueringsaftalen for det nye 

byråd besluttet at oprette et Sundheds- og Nærhedsudvalg. Det er dette udvalg, som skal 

varetage det arbejde omkring nærdemokrati, som det hidtidige Nærdemokratiudvalg varetog. 

 

Sundheds- og Nærhedsudvalget er et stående udvalg og ikke et § 17, stk. 4, (ad hoc 

udvalg), dvs. der er ikke mulighed for at have ikke-byrådsmedlemmer repræsenterede i 

udvalget. 

 

Sundheds- og Nærhedsudvalget har haft første møde, og allerede der fået en præsentation 

af den hidtidige måde, som der er arbejdet med nærdemokrati på. I forlængelse heraf 

havde udvalget en kort indledende drøftelse af, hvordan arbejdet skal være fremadrettet. 

 

Af drøftelsen stod det klart, at lokalrådene også fremover skal være en ”hjørnesten” i 

nærdemokratiarbejdet. Ligesom udvalget finder at der er mange gode tanker i 

”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati” herunder det kodeks, som mange af jer jo 

kender indgående. 

 

Som en naturlig følge af at lokalrådenes rolle fastholdes, finder vi det nyttigt fortsat 

økonomisk at bakke op om lokalrådene. Lokalrådene vil derfor også i år få 6.000 kr. i 

tilskud til arbejdet. 

 

Efter Sundheds- og Nærhedsudvalgets næste møde 15. marts 2022, er det udvalgets 

forhåbning at kunne melde mere præcist ud om udvalgets virke og vinkler på nærheds- og 

nærdemokratiområdet fremover. Dette vil ske på et fællesmøde med alle 

lokalrådsformænd. Dato og invitation følger efter udvalgsmødet. 

 

På dette tidspunkt forventer udvalget også at have overblik over, hvordan dialogen med 

alle jer lokalråd skal være. Hidtil har praksis jo været dialog via besøg hos lokalråd, 

temamøder/fyraftensmøder og naturligvis den store nærdemokratikonference for lokalråd 

og byrådsmedlemmer. 

 

Til jeres orientering består Sundheds- og Nærhedsudvalget af: 

 Steen Vindum (V), formand 

Anders Laursen (A), næstformand 

 Rune Kristensen (A) 

Søren Kristensen (A)  

Trine Roungkvist (C)  

Anders Hartvig (V)  

Morten Høgh (V) 
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Høring vedr. Kommuneplan - godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til 

Kommuneplan 2020-2032 - samletillæg. 

 

Overblik: 

Geografi Type Ændring Baggrund 

Resenbro Ramme-

bestemmelser 

Ændres til ligeledes at give mulighed for 

tæt- lav, hvilket stemmer overens med 

faktiske forhold 

”Opsamlingskatalog” 

 

 

 

Så vidt vi i lokalrådet kunne se, dækker det blot de faktiske forhold i Resenbro. 

 


