
LOKALRÅDSMØDE
18 april 2010

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

Fraværende: Ingen

Bytorvet
John orienterede. Arbejdet er gået i gang. Der bliver en ny og lavere stensætning (1 stens 
højde) ud mod vejen. Der plantes en bøge lav hæk, i stil med den der allerede står ved 
Brugsen. I mellem hækken skabes plads til 5 høje træer. I det store bed plantes roser. 
Kommunens folk har lovet arbejdet afsluttet til 1. maj.

Torvedag 12/6: 
Lokalrådet stiller op med en lille stand for at informere borgerne om vores arbejde. Og give 
referat fra borgermødet 7/6 til dem der ikke deltog. Jens er ansvarlig for det nødvendige 
med bord, skilt, infoblad etc.. Ivan oplyste at torvdagen kører fra 9-13 med efterfølgende 
frokost fra 13,30 i forsamlings huset.

Konto - fuldmagter: 
Øyvind havde det endelige papir fra Gjern sparekasse med til underskrift for overdragelse 
af konto fra gl. til ny lokalråd. Papir underskrevet og sagen her med afsluttet.

Ivan gjorde opmærksom på at den netop overståede Affalds indsamling havde givet et lille  
overskud som ønskes indsat på kontoen til  at finansiere arrangementet med næste år. 
Øyvind lovede at øremærke pengene så de ikke blev anvendt til anden side.

Bundgården/savværks grunden: 
Ivan orienterede om Bundgården. Det ligger en ansøgning ved kommunen om at få de 
mulige fremtidige almennyttige boliger med i næste års budget pulje. Budgettet for næste 
år skal vedtages i oktober. Når budgettet er vedtaget ved vi om der kan køres videre af  
denne vej. Ellers må der søges andre løsninger.

Omkring Savværksgrunden oplyste Ivan at ejer/bygherre Gorm Larsen er i  dialog med 
kommunen og at projektet tilsyneladende skrider stille og roligt men sikkert fremad. Jens 
skal se i papirerne fra det gamle lokalråd om der ligger en gammel plan.

Borgermøde:
Dato er fastsat til mandag 7/6 kl. 19,00. John gjorde opmærksom på at huset allerede er 
reserveret. 

Mødet skal primært være et informations møde til byen om hvad lokalrådet arbejder med 
samt en hørings runde til hvad borgerne gerne vil have at lokalrådet fremover skal arbejde 
med. Følgende punkter skal danne dagsorden/udgangspunkt for mødet, nødvendigs ikke i 
denne prioriterings rækkefølge.

➢ Huskesedlen til kommunen, hvad har lokalrådet ønsket som fokus de næste  år
➢ Bundgården, orientering om hvad der arbejdes med
➢ Savværks grunden, orientering om projektet. John snakker med Lars om han eller 

Gorm Larsen vil komme og give kort præsentation.
➢ Kommunens spareplan. Er der nogen der har gode ideer vi som lokalråd kan køre 



opmærksom på inden der lukkes for indsigelser/høring den 27/28 juni
➢ Fremtidige arbejdsopgaver/-grupper. Hvad skal vi arbejde med.
➢ Vuggestuen/børnehave. Almen orientering om projektet. Ivan spørge den daglige 

leder Carsten Wahl om han vil holde præsentationen
➢ Skoleudbygningen.  Almen orientering om hvad der  sker.  Etape 1 +  2.  Fremtids 

udsigter for skolen. Jens spørger Anne Holmgren om hun vil holde oplægget.
➢ Mulitbane  ved  SFO&Rasmussens  have.  Almen  orientering  om 

projektet/ansøgningen.  Jens  sprøger  Morten  Skydsgaard  om  han  vil  give 
præsentationen.

Praktiske ting der skal løses.
✔ Kaffe, te, øl, vand, brød. Øyvind snakker med Linda & Esther Borgerforeningen vil  

står for øl og vand når lokalrådet køber kaffe, te og brød af dem samt ordne det 
fornødne praktiske i forbindelse med udskænkning.

✔ Ordstyrer/mødeleder
✔ Plancher & plakater til mødet
✔ Computer, projektor og evt. overhead
✔ ? kommenter hvis i kan se jeg har glemt noget eller i hen ad vejen kommer i tanker 

om noget.
✔ Foromtale  –  opslag  i  byen,  Sorring  hjemmesiden,  Facebook,  Miniavisen, 

Folkebladet.

Vi holder ikke et bestyrelsesmøde inden borgermødet. Vi holder kontakt via mail og telefon 
for løbende at orientere hinanden.

Eventuelt:

Affalds indsamling:
Ivan forslog at arrangementet gentages næste år og ligges ind under lokalrådets regi. Der 
blive  givet  opbakning  her  til  fra  alle.  Se  i  øvrigt  anmærkning  om  overskud  fra  årets 
arrangement oppe under konto.

Sti system:
Hvor går de stier som alle taler om ? Der er sat bænke op langs flere af dem. Skal synlig  
gøres. Øyvind/Jens kigger på at få indtegnet de stier vi kender til og få det lagt ud på 
Sorring hjemmesiden.

Ivan foreslog at kigge på den landsdækkende organisation – Stier i landskabet – om vi  
kunne udnytte deres ekspertise/midler. Jens kigger på dette.

Åbent hus arrangement i Sorring tårnet:
Ivan forhører sig hos Klaus Madsen om kontakter til TDC for at vi kan kigge på sagen. 
Foreslog at man evt. hvert andet år i lokalråds regi laver et arrangement.

Næste møde: 
Borgermøde 7/6-10 kl.  19,00.  Ind  til  da  holder  vi  kontakt  via  mail/telefon  for  løbende 
orientering.


