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Til Lokalrådets medlemmer, evt. suppleant, seniorsuppleant og byrådsstøtte 

Referat af:  møde i Resenbro Lokalråd januar 2022 

Dato & tid:         13. januar kl. 17.00 – 19.00, evt. 19.30 

Sted:  Knud Nissen, Møllegårdsvej 40 

Deltagere: Daniel Bach-Mose Sloth, Samuel Ringgaard Davey, Allan Schultz, Kira 

Gartner, Knud Nissen, Mogens Mortensen og Camilla Wittendorf Reich 

   

 

Punkt på dagsordenen  Dialog og beslutninger 

1. Velkommen til det 
nye lokalråd og 
konstituering 

 
 

Præsentation af det nye lokalråd: 
Knud Nissen: formand for Resenbro lokalråd i sidste periode, 
kasserer i Resenbro Vandværk og pensioneret skolelærer. Knud 
er interesseret i byens ve og vel og særligt interesseret i 
trafikken i Resenbro. Har boet i byen i 17 år. 
 
Kira Gartner har boet i Resenbro/Skærbæk i 42 år, pensioneret 
socialpædagog. Kira har i en lang årrække, siddet i bestyrelser, 
repræsentantskaber mv. Er initiativtager og formand for 
Kulturstationen Silkeborg. Interesser: Et godt nærområde for 
familier. Støtter miljøet og vores naturområde. 
 
Samuel har boet i Resenbro 6 år og bor i den gamle skole, er 
selvstændig, er gift og har to børn. Samuel (kaldet Sam) er 
særligt interesseret i udvidelsen af Hårupvej/Dybdalen. 
 
Allan har boet i Resenbro i næsten hele sit liv. Han er generelt 
interesseret i lokalområdet, men bosiddende ved Gudenåen er 
den selvfølgelig i særlig fokus. 
 
Mogens har boet i Resenbro næsten hele sit liv. Er fælles TR og 
har altid deltaget i foreningslivet. Udover lokalrådet er han 
revisor for Støtteforeningen og Rødegårds venner. 
 
Camilla har boet i Resenbro i 6 år, gift og har to børn som går i 
skole. Camila har været en del af lokalrådet i 1½ år, og er 
særlig interesseret i skovstykket bag den gamle 
stationsbygning mellem Skærbækvej og Dybdalsvej. 
 
Daniel har boet i Resenbro i 17 år og har to børn i børnehave. 
Er særlig interesseret i skovstykket bag den gamle 
stationsbygning mellem Skærbækvej og Dybdalsvej.   
 

2. Struktur Der er et ønske om at oprette et fælles drev til samling af 
dokumenter og oversigt over igangværende projekter. 
Sam undersøger hvilke muligheder der er for at oprettet et 
fælles drev. Muligvis på Dropbox eller Googledrev. 
Alle nikker til at Sam går videre. 
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3. Udvalgsposter 
Vi skal udpege 
formand, næstformand, 
sekretær og kasserer. 

 

Knud vil gerne fortsætte som formand 
Camilla udnævnes til næstformand 
Samuel udnævnes som kasserer 
Allan udnævnes som sekretær 
Daniel udnævnes til Facebook administrator 
 

4. Borgerhenvendelser Se bilag 1 
4.1 
Knud kontakter forsyningen for at høre hvad tidsperspektivet er 
for fjernvarme og muligheden for tilslutning til fjernvarme i 
Resenbro. 
 
4.2 
Jan. 2023 står pavilloner klar til brug. Argumentet for en 
pavillon er, at den kan etableres uden langvarige godkendelser.  
Lokalrådet vil gå i dialog med bestyrelsen i børnehaven og skole 
for at præge fremtiden for Resenbro skole. Lokalrådet tager 
initiativ til at invitere formændene for bestyrelsen til en dialog 
vedrørende pavillon byggeri og stigende elevtal på skolen. 
Daniel inviterer formanden i børnehaven, og Camilla inviterer 
fra skolen til næste lokalrådsmøde. 
 

5. Nye vedtægter 
Resenbro lokalråd 

se selvstændigt bilag 
Lokalrådet har udarbejdet nye vedtægter. Vedtægterne 
vedtages på førstkommende borgermøde. 
 

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

 

Resenbro Outdoor 
Intet nyt siden sidst 
Trafik i Resenbro, herunder Dybdalen 
Intet nyt siden sidst 
 

7. Årsplan – og 
hjemmesiden 

 

Intet nyt siden sidst 
 

8. Opfølgning på 
borgerhenvendelser 

Bilag 1? 

9. Nyt fra kommunen se bilag 2, herunder Helhedsplan med særskilt bilag tilsendt om 
tagrørsprojekt ved Skærbækvej. Se også mere på 
https://helhedsplangudenaaen.silkeborg.dk 

 

10.  Bordet rundt 
 

Sam fortæller, at Danmarks Naturfredningsforening har 
kommenteret Kommunes ønske om at udvide vejen og ønsker 
ikke at støtte op omkring ansøgningen. De vil gerne støtte 
etableringen af en cykelsti. Det er Fredningsnævnet, der skal 
godkende Silkeborg Kommunes ansøgning. 
   

11. Eventuelt  

12. Dato for næste møde  Torsdag den 10. februar kl. 18 
Møllegårdsvej 40 
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Bilag pkt. 4 
Borgerhenvendelser: 

3. januar 2022 
”Vi ville høre om der var planer om at genoverveje fjernvarme i Resenbro og Skærbæk. For os er 
det blevet særligt interessant efter de igangværende og kommende prisstigninger på naturgassen. 
Vi er tilflyttere indenfor det sidste år og var derfor ikke involveret i processen, sidst det var til 
afstemning. 
Det er måske ikke det rigtige sted at bringe det op, men det lød som om at det kunne være en af de 
ting I tager op på møderne.” 
Hilsen Taus og Sophie  
Stidalsvej 22 
 
4. januar 
Desuden ligeledes 3. januar: 
 
”Jeg har skrevet lidt med Mette, da jeg kan se, der den 6. jan er forslag til punkt på jeres dagsorden 
til strategi for børnehave og skole i Resenbro pga. mange børn. Er det et møde man kan komme og 
lytte til, da vi er meget interesseret i, hvad planerne for børnehave og skolen er fremadrettet.”  
Hilsen Line 
 
Da Knud bl.a. svarede, at vi endnu ikke havde det oppe som punkt, men gerne vil se på det, 
svarede Line: 
”Lige umiddelbart var det det omkring børnehaven og skolen, som var interessant. Om I havde 
noget info, som var relevant, eller om det mere er et punkt, I vil kigge på i Lokalrådet og komme med 
jeres indstilling til kommunen?” 
 

 

Bilag 2 
Nyt fra Silkeborg Kommune 

December 2021 

 Plan på plads for at håndtere mere vand i Gudenåen. 

Et forslag til en helhedsplan for Gudenåen er godkendt. Det beslutter byrådet. Helhedsplanens 
formål er at planlægge, hvordan man skal håndtere mere vand og højere vandstand i Gudenåen ud 
fra løsningsmuligheder og handlinger. Helhedsplanen kan ses på www.helhedsplangudenaaen.dk. 

Byrådene i Randers, Viborg, Favrskov, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner tager også 
stilling til, om deres kommuner godkender helhedsplanen. Helhedsplanen har været i høring, og her 
kom der i alt 49 høringssvar. 

Byrådet beslutter desuden også, at der skal arbejdes med et mål, som definerer, hvor stor 
vandføringsevnen i Gudenåen skal være på strækningen fra motorvejsbroen til Tange Sø. Det skal 
sikre en tilstrækkelig vandføringsevne. 

(Klima- og Miljøudvalget, 01.12.2021, punkt 10, byrådet, 20.12.2021, punkt 4) 

 Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro. 

 Venlig hilsen, Claus Gade Linddahl 

Kommunikationskonsulent 
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November 2021 

Skellerup Bæk bliver ændret fra offentligt til privat vandløb 

Skellerup Bæk, som løber øst for Resenbro, går fra at være et offentligt til et til privat vandløb. Det 
beslutter Klima- og Miljøudvalget. 

Forslaget om at gøre vandløbet privat har været i 8 ugers høring. Der kom ét høringssvar. 
Ændringen betyder, at det er de to lodsejere langs vandløbet, der nu skal vedligeholde vandløbet. 

Klima- og Miljøudvalget har tidligere drøftet at gøre offentlige vandløb private for at reducere 
udgifter, da der er betydelige udgifter ved at vedligeholde kommunens ca. 250 km offentlige 
vandløb. 
(Klima- og Miljøudvalget, 03.11.2021, punkt 2) 

I december 2021 kan helhedsplanen for Gudenåen blive vedtaget 

Til december skal byrådene i de syv Gudenåkommuner tage stilling til, om helhedsplanen for 
håndtering af vand langs Gudenåen skal vedtages. Helhedsplanen har været i høring, og her kom 
der i alt 49 høringssvar. 

Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har drøftet hvilke handlinger fra helhedsplanen, der 
skal arbejdes videre med. Her beslutter udvalget, at der skal arbejdes videre med at få lavet 
forprojekter fra Viborgbroen nedstrøms til Resenbro. Det er for eksempel tagrørsprojekt langs 
Skærbækvej, jordfordeling og terrænhævning eller diger. 

Der skal også arbejdes videre med, om der kan købes ejendomme op på frivillig basis. Endelig skal 
der udarbejdes et ideoplæg om at tilpasse ådalen på strækningen fra Resenbro til Tange Sø. 
(Klima- og Miljøudvalget, 03.11.2021, punkt 5) 

 

Godkendelse skal på plads inden ekstraordinær grødeskæring 

Den konklusion kommer en uafhængig juridiske vurdering frem til, og det bekræfter tidligere 
vurderinger. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om. 
På den baggrund har Klima- og Miljøudvalget drøftet det videre arbejde med at revidere regulativet 
for Gudenåen. 

Der arbejdes videre med en fælles revidering af regulativet for Gudenåen mellem de fire kommuner 
på strækningen Silkeborg-Randers. Der kan arbejdes videre med et regulativ med én årlig 
grødeskæring på 7 meter mellem Silkeborg og Tange Sø, én årlig grødeskæring på 10 meter 
mellem Tange Sø og Randers og mulighed for ekstraordinær skæring efter objektive, kontrollerbare 
kriterier. 

De kommuner, der ønsker det, kan sideløbende arbejde med mulighederne for at fravige de strenge 
krav til beskyttelse. Et udkast til nyt regulativ for Gudenåen forventes klar til politikerne op mod 
sommeren 2022. 
(Klima- og Miljøudvalget, 03.11.2021, punkt 8) 

 

Mere om Helhedsplanen – se desuden selvstændigt bilag om tagrør ved Skærbækvej. 

Helhedsplanen for Gudenåen i byrådet fra ditsilkeborg.dk 21. december 2021: 

Helhedsplan for Gudenåen kom på plads 
Selvom den nye helhedsplan for Gudenåen fik flere hårde ord med på vejen, besluttede byrådet i enighed at 
godkende den. 
Helhedsplanen skal sikre, at kommunerne langs Gudenåen fremover kan håndtere vandet i åen på en måde, 
så man undgår store oversvømmelser. 
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- Helhedsplanen tager bare ikke hensyn til at undgå oversvømmelser. Der står intet i helhedsplanen 
omkring Gudenåens vandføringsevne eller vandstandsniveau, sagde Venstres Susanne Jacobsen, der i 
klima- og miljøudvalget udgjorde en del af det flertal, der stemte imod helhedsplanen, hvilket fik Peter Sig 
Kristensen (EL) til at begære sagen i byrådet. 
Hun kritiserede planens forslag om at parkere vand ved at oversvømme marker. 
- Det er fuldstændig utopi at tro, at parkering af vand hjælper. Det er helt utroligt store arealer, der skal til, 
sagde hun. 
 

Meget vand gennem åen 
Derfor foreslog Venstre, at helhedsplanen skulle godkendes, men med den tilføjelse, at klima- og 
miljøudvalget skal arbejde med vandføringsevnen i Gudenåen - nærmere bestemt strækningen mellem 
Ringvejsbroen og Tange Sø. 
- Vandføringsevnen skal fastsættes i det nye regulativ, sådan at vi undgår de tilbagevendende 
oversvømmelser og gener i området, vi har set de sidste år. Data fra før 2006 skal anvendes for at fastsætte 
den oprindelige vandføringsevne og vandstand sådan, at naturen langs åen bevares og beskyttes, sagde 
Susanne Jacobsen. 
Venstre fik opbakning til sit forslag fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, mens et flertal på 
17 bestående af Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte imod. 
Rune Kristensen (S), der er kommende formand for klima- og miljøudvalget, stillede i stedet et andet 
forslag, der i det store hele mindede meget om Susanne Jacobsens. 
- Klima- og miljøudvalget skal arbejde med et mål, der definerer, hvor stor vandføringsevnen i Gudenåen på 
strækningen nedstrøms motorvejsbroen til Tange Sø skal være. Det skal sikre, at vi opnår en tilstrækkelig 
vandføringsevne, og at der i forlængelse af handleplanen sker opfølgning med yderligere tiltag. 
- Herudover skal samarbejdet mellem de berørte kommuner, Region Midtjylland, relevante medlemmer af 
Folketinget og ministre styrkes for at opnå bredere opbakning og behovet for, at der afsættes statslige 
midler til projekter, der kan afhjælpe udfordringerne langs med Gudenåen, sagde Rune Kristensen. 

Herefter stemte hele byrådet for at godkende helhedsplanen. 
 

 
 

 

 


