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Til Lokalrådets medlemmer, suppleant, seniorsuppleant og byrådsstøtter 

Dagsorden til lokalrådsmøde:  

Dato & tid:        7. april kl. 18.00 – 20.30 

Sted:        Jyllandsringen, Skellerupvej 38, Resenbro 

Deltagere: Camilla, Kira, Samuel, Allan, Mogens, Knud og Morten fra Jyllandsringen 

                             

1. Borgerhenvendelser – ingen 

  

 

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

 

Vi var enige om efter orienteringen fra sidste møde, at der ikke er så meget, vi kan gøre 

lige nu. Skoleledelsen orienterer jo op i systemet omkring problematikken.  

En skoleudvidelse kræver plads. Sam vil gerne kigge på, hvordan det kan lade sige gøre 

at udvide og vil gerne lave forslag (tegninger). 

Allan gør opmærksom på, at der skal tænkes i idrætsfaciliteter, ellers skal man finde, 

hvor de så skal placeres, hvis man inddrager fodboldbaner. Det kan være alt fra 

arrangementer på banen mm. 

 

Stigende børnetal i Resenbro 

Et samarbejde med børnehaven og skolen - hvad gør vi? Det er tydeligt i ny prognose, at 

elevtallet er stigende. 

 

Trafiksikkerhed omkring skolen 

Et samarbejde med skolen og børnehaven - gode initiativer? 

 

Punkt til borgermøde. Hvad er planen? Vi skal have nogle politiske svar. Måske kan de 

fås sammen med mere viden om linjeføring af Ring 3 - Hårup til Resenbro over Hårupvej 

og Dybdalen. 

 

Resenbro Outdoor 

Lokaldysten – DGI:  

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

samarbejde med RUIF og støtteforeningen 

 

Som nævnt på sidste møde, er DGI med på at stille op til møde, ligesom de stiller udstyr 

til rådighed. Arrangementet skal afvikles på én dag og kun over to timer i juni - 

september. 

 

Hvordan kan vi arbejde sammen med Jyllandsringen?  

- Oplæg af Morten fra Jyllandsringen. 

 

Jyllandsringen (JR) er meget interesseret i samarbejde og kan stille faciliteter til 

rådighed. Det kan f.eks. være til cykelløb på banen, sæbekasseløb, 

trafiksikkerhedsaktiviteter mm.  

De har et samarbejde med Herreklubben, som også gerne hjælper samt f.eks. 

samaritter.  

Desuden fik vi i lokalrådet tilbuddet om at kunne holde vore møder på JR. Det sagde vi et 

stort ja tak til. 

Der kan også arrangeres Sankthansbål, som der tidligere var. 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/for-samarbejdspartnere/lokaldysten
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Projektet med DGI er oplagt at holde på JR. 

Der er møde vedr. DGI-projektet den 20.4 på JR, ligesom der er møde den 25.4 samme 

sted. 

 

Trafik i Resenbro, herunder Dybdalen –  

Opfølgning - noget nyt? 

Intet nyt lige p.t 

 

Kassererskift 

Hvordan går det? 

Alt kører med banken, og inden for en måned er alt på plads 

 

3. 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. 

- Underskriftsindsamling - møde hos Søren og underskriftsindsamling på nettet. 

Indlæg fra Knud og Camilla. Der var medsendt oplæg til brev til borgerne og underskrift. 

 

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. 

 

Dagsorden: 

Præsentation (bl.a. af det nye lokalråd) 

Lokaldysten (DGI 

Dybdalen 

Fjernvarmen 

Økonomi 

Vedtægter 

 

Der var en del debat om, hvordan vi får interesse for fjernvarme og ikke mindst, hvordan 

det skal gribes an med underskrifter til det. Der var enighed om en online 

underskriftsindsamling, samt at der deles flyers ud. Knud har alle gadenavne og gaderne 

blev fordelt mellem lokalrådets medlemmer. 

 

Tilføjelse 17.4: Der holdes internt lokalrådsmøde på torsdag, hvor de sidste formaliteter 

sættes på plads, så vi kan gå ud med online-underskriftsindsamling vedrørende 

fjernvarmen. 

Desuden omdeles folder om fjernvarmen med side til underskrift i lokalrådets område, 

sammen med indkaldelsen til borgermødet d. 17.5.  

Der kan så afleveres underskrift online, på selve borgermødet eller i formandens 

postkasse. 

 

4. Nyt fra Silkeborg Kommune - se bilag 

 

5. Bordet rundt 

Venligst kortfattet og relevant 

 

6.   Forslag til dagsorden og dato for næste møde.  

  5. maj kl. 18.    

 

7. Eventuelt. 
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Bilag pkt. 4 

Hvor mange bor der i Resenbro i dag og om 13 år?  

I dag bor der 2.078 i Resenbro. Om 13 år bor der 2.059 ifølge en ny befolkningsprognose fra 2022. Det er et 
fald på 1%. 

Befolkningstallet for Resenbro forventes at holde samme niveau frem til 2031, hvor det derefter falder en 
smule.  

Et boligprogram for Resenbro viser, at der forventes at komme 7 nye boliger i år og efter det, forventes der 
ikke at komme flere nye boliger frem til 2035. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender befolkningsprognosen og bruger den til at lægge budget for 2023. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.03.2022, punkt 5 og 6) 

  

Prognoser: Elevtallet stiger på Resenbro Skole 

På Resenbro Skole er der i dag 156 elever fordelt på 8 klasser. Elevtallet forventes at falde næste år, men 
herfra at stige hver år frem til skoleåret 2032/33, hvor der forventes at være 224 elever i 13 klasser. 

I dag er der 56 0-2-årige. Det tal forventes at ligge på det niveau og svinge mellem 49 og 53 børn frem til 
2034.  

Børn i børnehavealderen er der 97 af i Resenbro. Det tal forventes at ligge mellem 103 og 111 de næste 13 
år. 

Det viser elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen for 2022, som Økonomi- og Erhvervsudvalget 
godkender. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.03.2022, punkt 7 

 

Del af skolens tag skiftes ud i 2022 
  
Et 55 m2 tag på Resenbro Skole skal skiftes ud i 2022. 

Byrådet godkender, at der bruges 100.000 kr., som det forventes at koste, på at skifte taget ud i 2022. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 08.03.2022, punkt 7, byrådet, 28.03.2022, punkt 13) 

  

Gudenåen: 

  
Seks ud af syv Gudenåkommuner har godkendt helhedsplanen 

Helhedsplanen for Gudenåen er godkendt i seks ud af de syv Gudenåkommuner. Skanderborg Kommune 
tager stilling til helhedsplanen i løbet af marts.  

Helhedsplanen oplister en række muligheder for, hvordan vandet kan håndteres enten ved at tilbageholde 
eller parkere vand, bortlede vand hurtigere, sikre lokalt eller tilpasse og lade vandet stå.  

Helhedsplanen anbefaler, at sikring lokalt og tilpasning af ådalen til vandet er den bedste tilgang til 
vandhåndteringen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.03.2022, punkt 19) 

  

Ekstraordinær grødeskæring er ikke mulig 

Klima- og Miljøudvalget besluttede 11. august 2021 at sætte gang i arbejdet med at få forarbejdet på plads 
til, at der kunne laves en ekstraordinær grødeskæring i Gudenåen. 

Det forarbejde er nu plads, da der er lavet en habitatkonsekvensvurdering. Den viser, at en ekstraordinær 
grødeskæring kan give skade på Natura 2000-området. Derfor er det ikke lovligt at gennemfører handlingen. 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om vurderingen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.03.2022, punkt 22) 
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Arbejdet for mere grødeskæring fortsætter i to spor  

Martin Jacobsen og Susanne Jacobsen, formand og næstformand i Klima- og Miljøudvalget, er udpeget til 
den politiske styregruppe, som skal følge arbejdet med at lave et nyt regulativ for Gudenåen fra Silkeborg til 
Randers sammen med de tre andre Gudenåkommuner på strækningen.  

I oktober 2021 blev det i styregruppen besluttet, at der i et nyt regulativ skal arbejdes for, at der kan skæres 
grøde én gang årligt med mulighed for en ekstraordinær skæring efter objektive kriterier.  

Det andet spor, der arbejdes i, er at lave et nyt regulativ for Gudenåen uafhængigt af de andre kommuner på 
strækningen fra Silkeborg by til Tange Sø, hvor der er to ordinære grødeskæringer og mulighed for en 
ekstraordinær grødeskæring.  

Overfor Miljøstyrelsen skal det forklares, at grødeskæringen er bydende nødvendig af hensyn til væsentlige 
samfundsmæssige interesser som et af tre kriterier, der skal være opfyldt, hvis der skal skæres mere grøde. 

Der er lavet et udkast til Miljøstyrelsen, som skal redegøre for, at det er tilfældet. Klima- og Miljøudvalget har 
drøftet udkastet og kommet med justeringer. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.03.2022, punkt 21) 

 

Billeder af nyt tag på del af skolen: 

 

 

Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro her. 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad

