
1 
 

 

Til Lokalrådets medlemmer, suppleant, seniorsuppleant og byrådsstøtter 

Referat af lokalrådsmøde:  

Dato & tid:        9. juni kl. 17.30 – kort møde, derefter mad og hygge 

Sted:        Cafe Greenhouse, golfbanen i Resenbro 

Deltagere:        Lokalrådet og Rune  

                             

1. Borgerhenvendelser – se bilag 
 

Banestien renoveres, men ikke belysning – økonomi 
Henvendelser er taget til efterretning, og emner tages op efter ferien 

 
 

2. Hvad synes vi om Borgermødet, og hvad gør vi? 
 
Borgermødets forløb 

Det videre arbejde med underskrifterne og pres for fjernvarmen – kontakt og muligheder 
for at presse mere på. 
Knud tager kontakt til Forsyningen i løbet af sommeren. 

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

 
Stigende børnetal i Resenbro 
Samarbejde om læserbreve mm. 
 
Som tidligere kan vi ikke gøre så meget. Skolen arbejder efter de kanaler som de har. Vi 
kunne måske sammen med skolebestyrelsen presse lidt på.  
 
Trafiksikkerhed omkring skolen 
Et samarbejde med skolen og børnehaven - gode initiativer? 
 
Vi afventer stadig omkring Ring 3, men der er enighed om, at vi arbejder videre med en 
løsning. 
 

Resenbro Outdoor 
Lokaldysten – DGI 
 
Camilla orienterede omkring arrangementet på Jyllands-Ringen. Mia, Allan og Camilla har 
haft et indledende møde, hvor mange ideer mm. blev fastlagt, men der er stadig flere 
ting, der skal falde på plads. Det er den 13. august, der kommer mere ud på Facebook 
mm. 
 
Høring om arrangement på Jyllandsringen 
 
Vi er orienteret 

  
Trafik i Resenbro, herunder Dybdalen –  
 
Opfølgning - noget nyt? 
 
Der er ikke kommet brugbare svar vedr. Ring 3 
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Økonomien 
Hvordan går det? 
 
Vi har fået en regning på administration fra gamle bank (Sydbank). Den er Sam og vi alle 
ikke tilfredse med. Sam følger op på det. 

 
 

4. Nyt fra Silkeborg Kommune - se bilag 

 
5. Bordet rundt 

Venligst kortfattet og relevant 
 

6.   Forslag til dato for næste møde.  
  Torsdag d. 25. august 

 
7. Eventuelt. 

 

 

 

 

Bilag pkt. 1 - Mails til lokalrådet – 
 
Hej 
Jeg var til borgermødet i går for at høre omkring fjernvarmeprojektet, og jeg synes, I har gjort et rigtig 
godt stykke arbejde for at lægge pres på Forsyningen på vegne af Resenbro. 
 
Ikke overraskende flyder opgaver derhen, hvor de bliver løst, så derfor skriver jeg også til jer.  
Vi bor på Sensommervej og oplever en del støj fra Skærbækvej. Jeg forsøgte at måle det med en 
decibelmåler, som målte det til over 60db, når det var højest, hvilket karakteriseres som decideret 
sundhedsskadeligt af sundhedsmyndighederne. 
 
Af hvad vi kan læse os til, kan man afhjælpe problemet med tiltag som støjafskærmning, indførsel af 
hastighedsbegrænsninger eller støjreducerende asfalt. Lige nu er der ingen hastighedsbegrænsning på 
størstedelen af strækningen, og asfalten er tilsyneladende af ældre dato og uden støjreducerende 
egenskaber. Disse to tiltag skulle have vist sig at have stor effekt og angiveligt også være de to billigste 
tiltag, så det var måske værd at kigge nærmere på disse. 
 
Så vidt vi kan høre, er det alle huse med lige numre på Sensommervej, som påvirkes af støjen, men 
trafikken kan også tydeligt høres på den anden side af Sensommervej. Vi har også haft besøg af en 
mulig køber af en tom grund ud til Skærbækvej, som ville høre, om vi ville være med i finansieringen af 
et støjhegn, hvis hun købte, da støjen ellers ville være for meget, men støjhegnet vil kun komme dem til 
gode, som bliver direkte afskærmet, så her ville man næsten skulle have hele Skærbækvej afskærmet, 
før alle får gavn af det. 
 
Personligt er vi ikke afvisende for at være med i finansieringen, hvis kommunen er med, og vi er 
mange, som gerne vil det. Jeg har selv forsøgt at ringe til kommunen, men kunne godt mærke på dem, 
at jeg ikke alene ville komme særlig langt. Derfor vil høre, om det kunne være noget, I kunne gå videre 
med? 
I må gerne ringe eller skrive til mig, hvis ovenstående giver anledning til nogen spørgsmål. Mit nummer 
er 60479864. 
På forhånd mange tak - Med venlig hilsen 
Daniel Dahl Pedersen 
 
Nyt indlæg: 
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For 15 til 20 år siden blev der lagt støjdæmpende asfalt på den del af Skærbækvej, der løber fra Resenbro-
byskiltet mod vest og frem til den 1. rundkørsel. Vi har boet på Skærbækvej 42 siden efteråret 1998, og det 
støjdæmpende asfaltlag gav en yderst mærkbar dæmpning af trafikstøjen. I takt med slitagen af asfalten er 
den støjdæmpende effekt aftaget, og har helt været væk i en årrække. Faktisk virker det som om, at vejens 
nuværende tilstand har den modsatte effekt, nemlig at trafikstøjen forstærkes. 
Med ovenstående vil jeg dels gøre opmærksom på problemet, dels håbe at Lokalrådet kan gøre sin 
indflydelse gældende overfor vejmyndigheden, som vel er Silkeborg Kommune. 
 
På forhånd tak -  
Bjarne Andersen 
Skærbækvej 42 

 
Formanden svarede: 

Vi arbejder jo med trafik. Især med fokus på sikkerhed og bløde trafikanter.  
Den del er svær at komme videre med, da det koster, og der ikke har været nok alvorlige uheld i 
forhold til andre steder i Silkeborg kommune.  
God idé med støjdæmpende asfalt gennem hele byen mellem de to byskilte.  
I vores ende, der hvor vi bor, ud mod Voel og i nærheden af skolen, er der også brug for aktiv 
hastighedsdæmpning, som permanente stærekasser og renovering af fortove. 
Så der er nok at fokusere på.  
Hilsen Knud Nissen 
 
Nyt indlæg: 
Jeg var til jeres sidste borgermøde d. 17 maj, mest grundet spørgsmål omkring fjernvarmen. 
 
Dog var der også nogle punkter I kradsede lidt i overfladen, som jeg selv prøver at løfte over for 
kommunen. 
 
Det drejer sig om 2 ting som jeg mener der bør være mere fokus på fremadrettet for alle i Resenbro. 
Både aht. dem det drejer sig om, men også for at kunne bibeholde den store interesse der er for 
tilflyttere til vores område.  
 
1: Vi skal sikre at Resenbro skole kontinuerligt kan modtage elever fra Resenbro skoledistrikt. 
Det er allerede et problem fra år 2023 at få klasseværelser nok til de klasser som kommer.  
Herudover har der længe været ønske blandt det pædagogiske personale om flere grupperum, for at 
understøtte elever i mindre grupper. 
Så vidt jeg er orienteret har der allerede været tale blandt de kommunale embedsmænd om at flytte 
grænserne for Resenbro skoledistrikt. 
Altså at skære byen over i 2 og sende halvdelen ind på Langsø skolen. 
Det mener jeg simpelthen ikke vi kan byde vores børn, og jeg håber I kan være med til at sætte fokus 
på at det ikke sker. 
 
2: Udvidelsen af Dybdalen / Sikker skolevej: 
I har allerede gjort meget arbejde for at kaste lys over kommunens planer omkring udvidelsen af 
Dybdalen og behovet for at regulere trafikken. 
På sidste borgermøde viste I nogle slides hvor det fremgik af der måske var planlagt en tunnel under 
Dybdalen, som er det allermest kritiske sted før børn til skolen. 
Jeg synes der skal mere fokus på en sikrere vej for vores skolebørn, gerne med en tunnelløsning. 
Men jeg synes ikke den bør vente til udvidelsen af Dybdalen, det kunne sagtens være et separat 
projekt, evt. i sammenhæng med udvidelse af banestien så den hænger helt sammen frem til Sminge / 
Gjern. 
Jeg sætter pris på det store arbejde I allerede gør for vores lokalsamfund og håber I vil bakke op om de 
punkter jeg har nævnt. 
 
Hvad tænker I om ovenstående? 
 
Mvh. Toke /Løvfaldsvej 46, Far til to piger der går i skole / skal til at gå i skole 
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Hej i lokalområdet!  
 
Vi skriver til dig, fordi du har fingeren på pulten ift. dit lokalområde   
Festivalerne rundt om i Danmark har det hårdt grundet stor mangel på frivillige. Senest kan man læse, at Thy 

Rock er pressede: https://www.tv2nord.dk/artikel/en-maaned-foer-festival-mangler-halvdelen-af-de-frivillige-
det-ser-rigtig-slemt-ud 

Til august er der Regatta i Silkeborg. Og budskabet her er det samme som i Thy; ingen frivillige, ingen 
festival. 
Vi håber derfor, at du vil hjælpe vores budskab ud i lokale Facebook grupper og andre steder, hvor det giver 

mening. Vi har gjort det nemt; det eneste du skal gøre, er at dele det vedhæftede billede. Og gerne hurtigst 
muligt. 

På forhånd mange tak! 

Festlige hilsner på vegne af Regatta-sekretariatet 
Majbritt Mikkelsen 
Pressefidus Tlf. 21 45 15 10 
Majbritt@regattasilkeborg.dk   www.regattasilkeborg.dk 
 

Kære lokalråd og foreninger i Silkeborg kommune 

 Skal dit lokalområde være en del af Silkeborgs nye kulturfestival? 

 Young @ Heart er Silkeborgs Nye Kulturfestival – en festival for ALLE der er unge i hjertet – en festival som 
sætter Musik, Mad, Kultur og samværet mellem Mennesker i centrum. 

Young @ Heart betyder ”Ung i hjertet”, ”Ung af sind” – og festival navnet er inspireret af at uanset hvor vi er i 
livet, føler vi os unge i sindet, særligt i de fælles rum som kultur og live-musik kan skabe. Kulturen skaber 

rum hvor mennesker mødes og kan en del af et større fællesskab, uanset alder og ophav. Kulturer er limen 
som binder samfundet sammen, og i kulturens rum er vi alle lige. 

 Der er oprettet en ungebestyrelse med repræsentanter fra Silkeborgs uddannelsesinstitutioner som er med 
til at arrangere festivalen, i håbet om at give tingene et nyt udtryk, samt at involvere den nye generation i 
udviklingen af kulturen i Silkeborg. De unge kommer med helt ind i maskinrummet omkring de praktiske og 

kreative processer ifm at arrangere en festival over 2 dage, med en målsætning om 5.000+ publikummer pr 
dag. 

 Young @ Heart finder sted den 9. og 10. september 2022, på Cirkuspladsen i Silkeborg. 

  

Vi bringer en EFTERLYSNING !!!- og beder om jeres hjælp til at finde følgende fra jeres 
lokalområde: 

 Lokale upcomming bands og performere der vil optræde på talentscenen 

 Lokale madleverandører fra Silkeborg kommune der vil sælge mad fra egen vogn i Streetfood 
området 

 Lokale bryghuse fra Silkeborg kommune der vil sælge deres øl til YAH Øl-festival 
 Vi tilbyder også at foreninger fra hele kommunens lokalområde kan tjene penge til deres 
foreningsarbejde. Vi søger flittige og glade hænder der har lyst til at være med til at skabe 
Silkeborgs nye kulturfestival, hvor opgaverne bla. er opstilling før og oprydning efter festivalen, 
hjælpe i barer og boder mm. 
 Læs mere om Young @ Heart på hjemmesiden www.youngatheart.dk hvor du også finder 
kontakt info, hvis man ønsker at være en del af Silkeborgs nye kulturfestival 
  
Skibet er sat i søen, og målsætningen er at skabe en ny begivenhed for alle i hele Silkeborg, samt 
folk fra nær og fjern, som har lyst til at feste med. 
 Med venlig hilsen- Ole Würtz & Ungebestyrelsen YOUNG @ HEART FESTIVAL  
www.young@heart.dk 
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Nyt fra Silkeborg Kommune 

 Ny plan for flere dagtilbudspladser i Resenbro 

I stedet for at udvide Resenbro Børnehus med 40 pladser beslutter byrådet, at der skal laves en midlertidig 
pavillon-løsning til 100 børn i Resenbro. Placeringen af det midlertidige børnehus er endnu ikke fundet. 
  
Den nye plan skyldes, at der kun kom et bud på at bygge udvidelsen til Resenbro Børnehus, da projektet 
blev sendt i udbud, og det var dyrere end, der var sat penge af til. Samtidig med viser en ny prognose, at der 

er behov for flere pladser end de 40 i Resenbro. 
  
Derfor skal der laves en midlertidig pavillon-løsning, som skal bruges, indtil en permanent løsning kan stå 
klar. Anbefalingen til et permanent byggeri er et børnehus med 140-150 pladser mellem Resenbro og Voel, 
da Voel på sigt også mangler pladser. 
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.05.2022, punkt 6, byrådet, 23.05.2022, punkt 4) 
  

 Klage over tilsyn med Jyllandsringen fører ikke videre 

Ombudsmanden har modtaget en klage over Silkeborg Kommune tilsyn med FDM Jyllandsringen fra 

Miljøforeningen Jyllandsringens Nabogruppe. 
  
Ombudsmanden har gjort foreningen opmærksom på, at ombudsmanden ikke foretager sig yderligere i 
sagen. 
  
Klima- og Miljøudvalget er orienteret. 
(Klima- og Miljøudvalget, 02.05.2022, punkt 19) 
   

Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro her. 

 


