
Borgermøde 8/6-16 

Fremmøde 38 borger, 4 fra lokalråd – Bjarke Ravn, Jens Christiansen, Øyvind Finsrud, 

Ivan Greve, Byansvarlig Birgit Holst fra Silkeborg kommune. 

 

Indledning og velkomst ved lokalrådets formand Bjarke Ravn.  B.R. gav kort introduktion til 

det geografiske område som Dallerup sogns lokalråd dækker.  I selve lokalrådet er der en 

skæv fordeling i forhold til områdets geografi da der kun sidder medlemmer fra Sorring i 

lokalrådet. Der mangler medlemmer fra Tovtrup og/eller Tovstrup stationsby/mark. 

Vandmiljøplan, særlige drikkevands interesser og dets indflydelse på den ny 

kommuneplan 2017 – 2028. 

Indledning ved Øyvind Finsrud, gav kort intro til baggrunden for de nye nitrat følsomme 

indvindings (NFI) områder der er blevet udpeget af staten efter geologiske undersøgelser i 

hele Danmark.  

Dette har stor betydning for Sorring bys udvikling i fremtiden. Der er ny kommuneplan 

under udarbejdelse. De nye NFI områder kommer til at bestemme hvor det i fremtiden er 

muligt at lave by udvikling i Sorring. 

Birgit Holst, byansvarlig Silkeborg kommune overtog her efter ordet. B.H. er ansvarlig for 

detailplaner, lokalplaner og anlægsplaner. Hun er også kommunens primære kontakt til 

lokalrådet. Kommuneplanen revideres hvert 4. år så den altid rækker 12 år frem. Sidst er 

den revideret i 2013. Kommuneplanen er vigtig fordi den bl.a. definerer hvor der i 

fremtiden kan bygges boliger.  

De nye NFI områder er bestemt af staten. Kommunen har ikke haft indflydelse på dette. 

NFI områderne betyder at kommunen ikke frit kan udlægge arealer til beboelse/udvikling. I 

den eksisterende kommuneplan betyder det at de uudnyttede lokalplans områder der er i 

dag skal revideres for om de er relevante i forhold til NFI områderne. Silkeborg kommune 

går bevidst ind og udfordrer statens udlægning af områderne for at beholde så mange af 

de nuværende  planlagte områder som muligt. 

B.R. kommenterede at lokalrådet i sin forhøring har gjort opmærksom på at mulige arealer 

der måtte tages ud af planen fremover ønskes erstattet af nye tilsvarende områder så det 

samlede areal til byudvikling ikke bliver mindre end det er i dag. 

Savværksgrunden: Lokalplan 34-005 kan ses i detaljer på kommunens hjemmeside. 

Udlagt til åben lav bebyggelse med i alt 28 parceller. Kommunen vil sikre at lokalplan 

vedtages i løbet af sensommeren. Dog understregede B.H. at det efter vedtagelse i 

kommunen investor der alene bestemmer hvornår projektet realiseres/sættes i gang. B.R. 

oplyste at selv om det ikke fremgår af planen så vil der blive lavet venstre svings baner for 

at lette/sikre ind- og udkørsels  forhold. 



 

Ternevej: kommunen vil helst lave boliger. Men der er problemer i forhold til de erhverv der 

grænser op til området. Der skal bl.a. skærmes for støj og lugt gener. Hvis det skal kunne 

lade sig gøre. Hvis nogen borgere har en god ide til udnyttelse af området er man i 

kommunen meget lydhør over for alternativer. 

Sorringhus: kort opsummering af status ved Jens Chrisitansen og Inger Engsig. P.t. er 

man i sidste fase af detial forhandlinger mellem kommunen og provstiet om økonomien i 

projektet. 14/6 skal planen godkendes af kommunens politiske udvalg og 16/6 skal 

provstiets udvalg acceptere og godkende planen. Projektet forventes at starte primo 

august 2016 med rydning og licitation. Skal efter planen stå færdigt primo juni 2017. Selve 

bygning bliver en 3-delt løsning hvor kommunen  råder over den ene ende, 

menighedsrådet/provstiet råder over den anden ende og skal så dele fælles areal i midten 

med indgangs parti, køkken, teknikrum, toiletter etc.. 

Cykelsti: 

Gennemgang af projektet og status ved B.R. Hele projektet koster 9 mill. Kroner. 

Kommunen har beviliget 3.6 mill. Kr. og staten har støttet med 5.4 mill. Kroner. I den 

forgangne uge har landmålere afsat markeringspæle og flag der markerer  arbejdsområdet 

for den ny cykelsti. Skitse til licitation er lavet men detailplan er ikke færdig. Rent praktisk 

vil syd siden blive lavet færdig i år (2016). Arbejdet påbegyndes kort efter sommerferien. 

Den nordlige side laves næste år (2017). Ind til nordsiden er færdig vil sydsiden være 

dobbelt rettet. I det åbne land vil stien primært have rabat mellem vejen og stien. Der er 

enkelte områder hvor der p.g.a. huse tæt på vejen og skrænter ikke er plads til rabat 

mellem stien og vejen. Cykelstien stopper ved byportalen til Sorring. Lokalrådet arbejder 

for at stien føres videre ind i byen til Møllebakken så der opnås forbindelse til byen øvrige 

sti system. 

Skole struktur 

Søren Serritslew, Fm. Skolebestyrelsen, kunne ikke selv være til stede men havde lavet 

en video indslag hvor i han opsummerede situationen omkring skolestruktur og Sorring 

skole. 

Det oprindelige skoleforslag med at skære antallet af skoler/skoledistriketer ned fra 27 til 9 

nye stor skoler/distriketer er efter massiv kritik i høringsruden taget af bordet og erstattet af 

et nyt. Ny forslag er i høring til 27/6. Det ny forslag betyder at nogle så skoler fusioneres 

med andre/lægges sammen til større enheder. 

M.h.t. overbygnings skole (7., 8. og 9. klasse) skal Grauballe fremover høre under Dybkær 

i stedet for Fårvang. Fremover skal skolerne lave forpligtende samarbejder. Sorring skal 

samarbejde med Gjern og Fårvang.  



Da høringsfasen for det ny forslag kører lige nu, så er det nu hvis vi skal have  indflydelse 

på den fremtidige skolestruktur.  

I Sorring er der et gammelt ønske om at få en overbygnings skole i Voel. Med den 

foreslåede ny struktur er det ikke længere realistisk. I stedet ønsker skolebestyrelsen at 

den fremtidige overbygnings skole bliver Langsøskolen frem for Fårvang skole. Det er der 

4 grunde til. 

1 – mange spor (klasser på hver årgang) på Langsøskolen hvilket giver mulighed for 

valgfag og profillinier 

2 – mange fravælger allerede Fårvang til fordel for fri og privat skoler 

3 – Langsøskolen passer bedre geografisk. Mange forældre arbejder allerede i Silkeborg 

og mange børn går i forvejen til fritidsaktiviteter i Silkeborg. 

4 – Få større udbytte af forpligtende samarbejde. Samarbejde med Voel vil være bedre 

end samarbejde med Gjern/Fårvang. Fordi der snart kommer cykelsti mellem Sorring og 

Voel og da Voel allerede er under Langsøskolen. 

Med hensyn til fremtiden får vi måske Langsøskolen som overbygnings skole og måske 

beholder vi Fårvang. Det vigtigste er at Sorring skole består som selvstændig skole. 

Nye ideer og tiltag Lokalrådet kan arbejde med det kommende år 

 Ude fitness område blev efterlyst. Flere syntes godt om ideen. Ingen konkrete 

forslag til hvor det kunne ligge. 

 Bus forbindelser til Silkeborg og Århus. Kan der gøres en samlet indsats m.h.t 

regional og bybusser for at få bedre forbindelse især om morgenen til arbejde og 

skole. 

 Geodæisk højdepunkt, Låddenhøj. Gemt væk af træer og buske og er svært at 

komme op til. Især for ældre og gang besværede. 

 En hunde skov. Der er mange hunde ejere. Mange lufter hund om eftermiddagen i 

Rasmussens have. Hvilket giver mange hunde efterladenskaber til gene for 

børnene der leger i haven . En borger forslog at der måske kunne sættes skilte op 

for at opfordre hunde ejere til at rydde op efter hunden. 

 Forslag og nabohjælps program i ferietiden. En borger påpegede at mange især 

ældre beboere i Sorring ofte cykler eller kører på el-scooter rundt i byen. Og 

spurgte om der ikke kunne laves et samarbejde med folk der var bortrejst men 

gerne ville have nogen til at se efter huset. 



 Missionshuset bliver det brugt, åbent spørgsmål fra en tilhører. Ejeren af huset som 

netop har købt det af Indremission kunne oplyst at der var en del restriktioner på 

huset der begrænsede mulighederne for brug. Bl.a. må det ikke bruges til andet end 

forsamlingslokale eller udstillinger. P.t. undersøger ejer de reelle muligheder for 

hvad der kan laves.  

 Forskønnelse af indfaldsvejene til Sorring. En borger opfordrede til om ikke 

lokalrådet kunne gøre noget ved forfaldne ejendomme og rodede grund arealer der 

grænser op til indfalds vejene til byen. B.R. understregede at det ikke er lokalrådets 

opgave at spille ”ordensbetjent” over for borgerne og der for ikke aktivt vil gå ind i 

denne opgave. En anden borger gjorde opmærksom på at kommunen har en App til 

smartphones der hedder giv et praj. Her kan man sende tip direkte til kommunen 

om et bestemt omårde eller sted der trænger til at noget bliver udbedret. Flere 

borgere gav udtryk for at de havde brugt App’en med stor succes.  

 Ivan Greve gjorde opmærksom på at om ca. 1½ år er der igen valg til lokalrådet. 

P.t. er der 5 medlemmer i rådet. Men der kan godt bruges 2 mere for at få flere 

hænder og mere aktivitet. Så hvis nogen har lyst bør de overveje at melde sig. 

Lokalråds arbejdet giver direkte adgang til kontakt med kommunen og mange gode 

informationer om hvad der rør sig i vores område samt mulighed for at få indflydelse 

på tingene. 

Eventuelt 

Orientering ved Inger Engsi fra menighedsrådet om ny præst. P.t. varetages stillingen 

af Kirsten Vase fra Voel. Menighedsrådet har bedt provstiet om at få en præst 

konstitueret (vikariat). Den nuværende stilling i Sorring dækkes for 75% af tjeneste 

tiden af Sorring og 25% af tjenestetiden af arbejde i Voel, Svostrup. Det søges p.t. ikke 

en ny fast præst fordi 25% af tjenestetiden ligger i Voel/Svostrup og præsten her er 

kontrakt ansat i 2 år. Herefter ved man ikke hvad der skal ske. Så i fald man I Sorring 

ønsker at besætte stillingen med en ny fast præst kan man p.t. ikke svare for hvad der 

sker med den del af tjenestetiden der finder sted i Voel/Svostrup. Der for har 

meninghedsrådet skønnet at det er bedst at søge en vikar til der er klarhed over hvad 

der skal sker i nabosognet. 

Profilering af Sorring 

Thomas Storm opfordrede til at lave en arbejdsgruppe på tværs af alle foreninger og 

erhvervsliv for at skabe en bedre markedsføring af Sorring. Formålet er at skabe mere 

bevågenhed om os selv og tiltrække nye borgere til byen så vi kan udnytte vores vækst 

potentiale. 



Internet gruppen oplyste at den arbejder lidt med det samme tema. Men man kan godt 

bruge hjælp til det. Der afholdes general forsamling onsdag 15/6 i Internet gruppen her 

kan interesserede møde op og bidrage til profilerings arbejdet. 

Afrunding ved B.R. Takkede for pænt fremmøde trods det faktum at der i dag også var 

fest i Sorringhus. Lovede at fuldt referat snart vil være klar på hjemmesiden sorring.dk 

under lokalrådet. 


