
LOKALRÅDSMØDE
6 JANUAR 2010

Per Bjørn bød velkommen. Ingen dagsorden. Primært overdragelse fra gl til ny lokalråd af 
materialer og orientering om relevante sager.

Tilstede var 4 fra gl. lokalråd. Per, Jette, Egon og John. Samt 3 fra nye lokalråd Øyvind, 
John og Jens. I alt 6 møde deltagere da John er genganger.

Fraværende: Pernille, Thomas og Lars fra gl. lokalråd.  Bjarke (retur fra Grønland 19/1) og 
Ivan fra ny lokalråd.

Per gav USB pen til Jens med dokumenter fra det gamle lokalråd. Per gjorde opmærksom 
på at det er vigtigt det nye råd kommer på mailing listen fra kommunen og kommer ind i 
korrespondancen om valg til nærdemokrati udvalget.

Per havde 2 mapper med indeholdende papirer fra det gamle råd. Også overdraget til ny 
lokalråd.

Der er p.t. 3 arbejdsgrupper:
stigruppen – har haft lang pause men er dannet
museums gruppen (pottemager huset)
bolig gruppen – ser på ældre almene boliger i Sorring

Jette gjorde opmærksom på at lokalråd har konto i brugsen (nr. 149). Der er lille plus på 
kontoen. Hidtil har lokalrådene haft mulighed for at kunne søge 6000 kr i tilskud hos 
kommunen til deres arbejde. Papirer overdraget og lagt i mapperne.

It – gruppen: jette foreslår at gruppen fungere som arbejdsgruppe under lokalrådet som 
hidtil med undervisning i it. Der er bl.a. købt 5 bærbare der står i den nye IT stue på 
Sorring hus. 

Velkomst pakken: Der er visse praktiske ting der skal løses. Bl.a. er der visse foreningers 
brochurer der er ved at slippe op. Brugsens sponsorat skal fornyes (gerne noget mere 
spændende end en pose Cirkel Kaffe).

Borger PC i Brugsen: Projekt lev hele livet i Sorring – har hjem købt PC og aftalt med 
Brugsen at PC'en kan opstilles i Brugsen. Er aftalt med Karsten men mangler at blive ført 
ud i livet. PC'en står i Brugsen hos Karsten og er betalt af projektet. 

Konto i Sparekassen Østjylland, Gjern – Per og Jette har hidtil haft net adgang og 
fuldmagt til at hæve på kontoen. Skal overdrages til nyt lokalråd. Museum gruppen har 
separat konto med 12-1500 kr. Råde ret over konto forbliver i arbejdsgruppen.

Næste møde: Onsdag 20/1-10 kl. 19,30.


