
LOKALRÅDSMØDE
20 JANUAR 2010

Tilstede: John Stephensen, Ivan Greve, Bjarke Ravn, Øyvind Finsrud og Jens 
Christiansen.

Fraværende: Ingen

Konstituering:
Formand: Jens Christiansen
Sekretær: Do.
Kasserer: Øyvind Finsrud
Næstformand: John Stephensen
Menige: Ivan Greve, Bjarke V. Ravn

Konto i Gjern Sparekasse: Øyvind kontakter Jette Hansen om overdragelse af fuldmagt og 
adgang til konto og netbank.

Renovering af beplantning og stensætning: Planlagt møde 13/1 er blevet flyttet til  10/2. 
John mødes med Henrik Glud.

Ældregruppen: John orienterede om arbejdet. Vil  afholde møde med kommunen om at 
bygge ældreboliger på Bundgården. Kontakter Hans Jørgen Vestergård om sagen. Har 
mailet med Borgmester Hanne Bæk Olsen om sagen. Der skal laves projekt der beskriver 
hvad man ønsker at lave. Der lægges op til at boliger skal være 100 m2 per stk. I alt 10-12 
stk. 

John oplyste at  der også er kommet forespørgsel  fra et advokatfirma (Gorm Larsen) i 
Odder på lignende projekt på savværks grunden.

Valg til  nærdemokrati  udvalg:  Der  er  indkaldt  til  møde 11/2 i  Silkeborg.  Ivan,  Jens og 
Bjarke deltager. Jens meddeler senere om han evt. stiller og til valg.

Arbejdsopgaver på kort og lang sigt for lokalrådet:
-Huske seddel til kommunen marts 2010
-Trafik belastning når motorvejen bygges vil øges i gennem Sorring
-Den ny dæmpning af vejen virker ikke i de to yder ender. Ligeledes er der problemer med 
støj fra bumpene p.g.a. Overfladen ikke er plan. Samt 2 steder samler der sig nu vand på 
kørebanen.
-Søge om at blive blandt de første opsætnings steder for stærekasser bl.a. for at afhjælpe 
belastningen fra motorvejs byggeriet.
-Fortsat kæmpe for byporte
-Fremtids sikre byens udvikling. Finde og sikre at der fortsat er grunde der kan udstykkes 
til boliger fremover. Hente kort og udstyknings planer så vi kan få overblik – Ivan. 
-Museums gruppen: hvad er status ? Arbejder ud over museet også på lokalhistorisk cd 
med film og interviews af egnens ældre mennesker.
-Hjemmeside, vi skal arbejde på forbedringer løbende
-Miniavisen, Orienterings brev fra lokalrådet hver måned. Jens skriver dette.
-John laver liste over 3 udvalg der p.t. kører under lokalrådet. Stigruppen - Ivan har info fra 
lignende projekt i Sinding og giver til gruppen.
-Bybus linie, twinning med Voel !



-Legeplads  projekt  i  Rasmussens  Have.  Lonnie  fra  SFO  &  Merete  J  Thygesen  fra 
Silkeborg kommune og Morten Skydsgaard og andre har lavet arbejdsgruppe der skal 
søge LAG midler.
-Affalds indsamling 18 April. Henvendelse fra Silkeborg kommune om at Sorring deltager i 
år. Arbejdet består i at organisere arbejdsgrupper der samler affald ind langs vejene. Ivan 
er primus motor og vi andre bakker op.

Næste møde: 
Mandag 1/3-10 kl. 19,30. primært Huske sedlen til kommunen.
Onsdag 7/4-10 kl. 19,30.


