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Dallerup Sogns Lokalråd 
 
 
DAGSORDEN. 
 
Dato: Tirsdag 26/10 2010 
 
Sted: Forsamlingshuset 

 
1. Opfølgning på borgermøde. 

 
Selve mødet og formen ok. Fremmøde 
begrænset men god spørge lyst og aktivitet fra 
de fremmødte. John rejste spørgsmålet om 
hvordan vi får mere aktivitet og synliggørelse af 
lokalrådet. Fremover ligger vi alle referater af 
møder på hjemmesiden og i Miniavisen. Ligeså 
gives der besked via Facebook gruppen for 
Sorring om at vi har lagt det ud. Bjarke har lovet 
at assistere Jens fremover med referater og web-
arbejde. 
  

2. Boliggruppen – hvor er vi efter budgetmødet 
26/10 2010. 

 
Færdigt projekt afleveret til kommunen. John 
foreviste sidste rettede projekt. Der arbejdes 
målbevidst på at få det gennemført. Bl.a. er der 
udsendt et personlig brev til udvalgte politikere 
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og embedsmænd med argumenter for projektet. 
Der ventes p.t. på kommunens økonomiudvalgs 
tilbagemelding. Såfremt svaret ikke skulle vise 
sig tilfredsstillende, er der allerede udarbejdet en 
plan B. 

 
3. Kommunens svar på vores huskesedler – hvad 

gør vi nu! 
 
Seddel om vækst områder – kommunen 
påpeger, at der i den nye kommune plan er 
udlagt 5 områder hvor byen kan vækste. Der 
gøres p.t. ikke mere ved sagen i denne omgang. 
 
Seddel om trafiksanering - svar er modtaget fra 
kommunen men var desværre ikke 
tilfredsstillende. Vi udarbejder en opfølgende 
svarskrivelse til kommunen og arbejder videre 
mod at få forbedringer gennemført.   

 
4. Kendskabsundersøgelse fra kommunen om 

borgernes kendskab til lokalrådene – skal vi 
foretage os noget? 
 
Borgerne i Dallerup sogn er vidende om at der 
forefindes et lokalråd. Men som tidligere anført 
under pkt. 1, skal vi i Lokalrådet være bedre til at 
informere om vores løbende aktiviteter. 
 
Vi undersøger mulighederne for at opsætte en 
informations stander på en central plads i byen. 
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5. LAG midlerne – er der noget vi med fordel kan 

søge støtte til – I den forbindelse, hvordan går 
det med multiprojektet i Rasmussens Have. 
 
Udover multibane projektet er der p.t. ikke nogen 
projekter der med fordel kan søges til. Jens 
følger op på arbejdsgruppen og forhører 
nærmere indtil hvordan det går med projektet. 
 
Sti gruppen rykkes for svar m.h.t. hvordan det 
går med arbejdet, ligeså med henblik på at få 
forelagt et projekt. 

 
6. Velkomstpakken – henvendelse fra 

Landsbykontoret om pakkens fremtid. 
 

Vi vil gerne videreføre ordningen, dog mener vi 
det nødvendigt med en opdatering af pakken. 
Ivan kontakter Jette Hansen angående det 
praktiske arbejde. 

 
7. Henvendelse fra Jette Hansen ang. Kommunens 

sparetiltag – bogbussen lukker måske ved 
udgangen af 2011 – vil Lokalrådet gå ind i sagen. 

 
Vi går aktivt ind i sagen og tager kontakt til 
kommunen. Jens vil formulere første oplæg som 
vi efterfølgende vil fremsende til kommunen for 
derved at indlede forsvaret af bogbussen. 

 
8. Orientering - diverse henvendelser fra 

kommunens nærdemokrati udvalg. 
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Kommunen afholder Nærdemokrati for alle 
lokalrødder den 27/11. Detaljeret program følger 
senere. Tema for mødet er ”Aktivt samspil i det 
lokale demokrati”. 
 
I foråret 2011 afholdes der stormåde for alle 
lokalråd. 

 
9. Evt. 

 
Gern Glas – Kommune er på vej med et påbud 
om lugt vilkår for at få undersøgt evt. gener 
grundet klager fra naboer til fabrikken. Vi 
afventer og følger sagens gang. 
 
Kommunen er i gang med en digitalisering af 
kommunikationen med borgerne. Vi undersøger 
om der foreligger mulighed for, at kursus 
virksomhed kunne stilles til rådighed i 
lokalsamfundet. 

 
10. næste møde 


