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Til Lokalrådets medlemmer, seniorsuppleant og byrådsstøtter 

Referat af lokalrådsmøde:  

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

Sted:        Hos Knud, Møllegårdsvej 40, Resenbro 

Til stede:  

Inviterede: Søren Kirkegård - formand Skærbækvej 23,  

Jakob Kleist - skoleleder Resenbro skole,  

Kristoffer Pors - skolebestyrelsesformand,  

Bente Randløv - områdeleder for dagtilbuddene,  

Signe Haahr Lindegaard, Byrådet. 

 

Lokalrådet: Knud Nissen - formand, Camilla Sørensen - næstformand, Samuel Ringgaard -

kasserer, Allan Schultz Andersen - referent, Mogens Mortensen, Kira Gartner og Daniel Sloth. 

                             

1. Borgerhenvendelser –  

 

Besøg formanden fra Skærbækvej 23 om initiativ til stemme dørklokker for fjernvarme. 

 

Søren Kierkegaard fortæller efter samtale med Forsyningen, at der ikke er intentioner om 

at komme til Resenbro. Han foreslår en underskriftindsamling. De fleste vil være 

interesseret i, hvad koster det? Måske en idé at dele en brochure om. Mindre møde med 

Forsyningen? Knud og Søren arbejder videre. 

Skal også på Borgermødet 17.5. 

 

 

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

 

Stigende børnetal i Resenbro 

Et samarbejde med børnehaven og skolen 

 

Med deltagelse af repræsentanter for skole, skolebestyrelse og børnehave 

 

Sam indleder: hvad med det uvisse omkring skole, børnehave. Hvad kan vi bakke op 

om? Og hvad med modulbyggeriet, hvad indebærer det? 

Bente fortæller omkring modulbyggeriet som kommer til at bestå af 2 grupperum + 

fællesrum. Plads til en udegruppe og med de faciliteter der nu engang skal være. 

Omkring 500 kvm. Signe supplerer, at modulbyggeri ikke er sammenlignelig med 

pavillon, som vi forbinder med dårligere kvalitet. Modulbyggeri er blivende og fungerer 

rigtig godt, men der er mangel på levering. Lige nu er Ådalen for de ældste børn (som 

skal i skole). Udegruppe på 16 børn om dagen på Lille Amerikavej og så Resenbro 

Børnehus for de mindste børn. I slutningen af marts kommer prognosetal for børnetal. 

De holder sjældent, og efter 2024 skulle det stagnere, men det kan man se ikke kommer 

til at holde. 

Det stigende børnetal gør, at en større institution ville være ønskeligt blev bygget i 

området. 

Bente går videre i sit system med problemstillingerne. 
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Jakob beretter situationen omkring skolen. Fremover bliver skolen 2-sporet, og skolen 

har et ønske om, at der allerede tages fat på, hvad der skal ske. Væksten har været så 

stor, at man halter bagefter Jakob sender videre, fortæller op i det system, han nu 

engang arbejder under. Skolen mangler faglokaler og grupperum især. 

 

Kristoffer påpeger, at vi skal være opmærksom på, at vi skal holde skoledistriktet som 

nuværende, også for at vi holder sammen om lokalområdet. 

Signe fortæller, at ændringer på skoledistrikter ikke er på tale. 

 

 

Trafiksikkerhed omkring skolen 

Et samarbejde med skolen og børnehaven  

- det fik vi ikke kigget mere på 

 

Derefter blot lokalrådet: 

Resenbro Outdoor 

Lokaldysten – DGI:  

https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/for-samarbejdspartnere/lokaldysten  

samarbejde med RUIF og støtteforeningen 

 

Hvordan går det? 

 

RUIF og Støtteforeningen vil gerne være med og Jyllandsringen har henvendt sig og er 

positivt om, at lægge arealer mm til rådighed for projektet.  

Vi arbejder videre med Jyllandsringens på næste møde, der også holder dér. 

 

 

 

Trafik i Resenbro, herunder Dybdalen –  

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

Inddragelse af byrådet - måske bliver et møde med Martin Jakobsen hos Samuel til 

noget? 

 

Sam har endnu ikke haft møde med Michael Jakobsen vedr. Ring 3 og problematikken 

omkring Skellerup Nygårde. 

Invitation til kommunen vedr. ring 3. 

 

Vi vil gerne have input fra Rune og Signe. 

 

 

3. Nye vedtægter Resenbro 

Gennemgang af nye vedtægter som skal på borgermøde 

Knud har vedlagt udkast til nye med inddragelse af Godt Nærdemokrati-pjece. Nyt bilag 

til lokalrådet, også om kommunens nye afgrænsning af lokalrådet, som svarer til 

skoledistriktet for Resenbro skole. 

 

Knud fremlagde renskrivning af vedtægterne. Kira foreslog en anden formulering af §2. 

Man enedes om at fastholde formuleringen, som den var i forslaget, og vedtægterne kan 

nu fremlægges på Borgermødet den 17. maj. 

 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/for-samarbejdspartnere/lokaldysten
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4. Borgermøde 

Fastsætte dagsorden og overveje vores lokale udviklingsplan jvnf. Samarbejdsaftale. 

- Fokus: Dybdalen, vejudvidelse, trafik og sikkerhed og vedtagelse af vedtægter. 

- Fjernvarme: Knud har aftale om, at Forsyningen vil deltage i borgermødet d. 17. maj. 

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

Dybdalen. Desuden at lokalrådet inddrages i kommuneplanlægninger inden høring og 

forslag til vedtagelse. 

 

 

 

5. Nyt fra Silkeborg Kommune 

 
Udvidelse af Resenbro Børnehus forsinkes og forstørres  

Udvidelsen af Resenbro børnehus ved at etablere en bygning på Skellerupvej i Ådalen ved siden af 

skolen bliver forsinket med et halvt år. Det betyder, at der kan indskrives børn i februar 2023. 
  
Årsagen er blandt andet, at efterspørgslen på modulbyggerier er stor, og der har været nogle 

uforudsete forhold som grundens beskaffenhed. Sammen med det og dyrere materialepriser i 

byggebranchen er udvidelsen også blevet dyrere. 
  
Forsinkelsen gør, at der er mulighed for at udvide projektet med et ekstra grupperum, som kan bruges 

til en udegruppe, når de skal møde ind, hentes og ved dårligt vejr. Det ekstra rum kan også bruges af 

gæstedagplejen. 
  
Byrådet godkender, at der bruges 3,036 mio. kr. mere på projektet, som er blevet dyrere og nu 

forstørres. 
(Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, 08.02.2022, punkt 5, byrådet, 28.02.2022, punkt 13) 
  
Gudenaacentralen skal i 2022 igen skære grøde 
  
Efter en ekstern entreprenør fra 2019 til 2021 skar grøden i Gudenåen, er det nu igen 

Gudenaacentralen som skal skære den i 2022, som de gjorde før 2019. Det har Klima- og 

Miljøudvalget besluttet. 
  
I 2019 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at det var et andet selskab, som skulle skære grøden, fordi 

udvalget ønskede, at grøden skulle skæres hurtigere og mere effektivt. 
  
Klima- og Miljøudvalget beslutter også, at de i slutningen af maj eller starten af juni vil tage stilling til, 

hvornår grødeskæringen i 2022 skal gennemføres. 
(Klima- og Miljøudvalget, 07.02.2022, punkt 8) 
   

Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro. 

 

Måske har Rune noget om høring om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til 

Kommuneplan 2020-2032? 

 

 

6. Evt. Opfølgning på tidligere borgerhenvendelser  

 

Se punkt 1 

 

 

 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
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7. Bordet rundt 

Venligst kortfattet og relevant 

 

Daniel meddeler, at han desværre på grund af personlige årsager føler sig nødsaget til at 

trække sig fra lokalrådet. Alle udviser forståelse for beslutningen og håber, at han vender 

tilbage en anden gang. 

 

 

8.   Forslag til dagsorden og dato for næste møde.  

 

Vi er inviteret til at holde vores møde på Jyllandsringen. Vi afholder mødet deroppe den 7. 

april kl. 18.  

 

 

9. Eventuelt. 

 

Birgitte afleverer og afslutter regnskabet endeligt til Sam. Knud indsender regnskabet for 

2021 til kommunen. 


