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Sorring d. 18.01.2011 

Møde i Dallerup Sogns Lokalråd    

 

Dagsorden: 
- Justering af busruter v. Midt Trafik. 

- Bogbussen 

- Gade belysning i Sorring By 

- Hjertestarter 

- Forespørgsel fra borgere på bedre koordinering af foreningsaktiviteter 

- Bundgården 

- Indsigelse mod afvisningen af vores huskeseddel med trafiksanering 

- Skraldindsamling v. Lokalrådet 

- Infotavle på Brugsens Parkeringsplads 

 

 

 

Justering af busruterne v. Midt Trafik. Indsigelser udarbejdes og indsendes af Ivan Greve til 

rette vedkommende på busruten Ungdomsskolebussen til Fårvang. Ændringen vil helt blokere 

for de unge i Dallerup Sogn i, at komme til Ungdomsklubben i Fårvang, dette må betragtes 

som en betydelig forringelse for områdets ungdoms sociale tilbud. 

 

Bogbussen bliver som det forlyder fra Kommunen ikke nedlagt førend der forefindes et reelt 

alternativ. 

 

Gade belysningen har været slukket om aftenen kl. 23:00, John har taget kontakt til Bente 

Rands Mortensen fra Silkeborg Kommune ang. dette. Under denne samtale blev der fundet ud 

af, at Silkeborg Kommune havde meldt til Energi Midt at gadebelysning i kommunen skulle 

ændres til at slukke til midnat i stedet. Sorring By forsynes dog fra Galten Elværk. Galten 

Elværk er nu orienteret og har været og ændret dette til kl. 24:00. Derudover har John i samråd 

med Bente Rands aftalt, at Lokalrådet vil være behjælpelige i udarbejdelse af en mere 

hensigtsmæssig plan for belysningsperioderne. 

 

Hjertestarter. John har taget kontakt til Falck i Silkeborg for at få tilbud på 3 hjertestartere. 

Tilbuddet lød på 3 stk. leaset i 3 år til total 20000- inkl. skab, service, batteriskift samt kursus 
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for 12 personer. Sorring Brugs, Sorringhus Venner samt Hallen vil hver betale en tredjedel for 

de tre hjertestartere. Planen er disse hjertestartere skal opsættes ved hhv. Brugsen,  Sorringhus 

samt en ved Hallen. Starterne er bestilt. Kurserne vil blive afholdt senere, dette vil blive 

opslået for interesserede, kurset tager 6 timer. 

 

Der er indkommet flere forespørgsler fra borgere til Lokalrådet om muligheden i at få en bedre 

koordinering og oversigt af aktiviteter i Sorring og omegn. Muligheden kunne være et 

Koordineringsudvalg med medlemmer fra alle foreningerne. Punktet er vendt på mødet og vi 

er åbne for forslaget. Punktet vil blive taget op og drøftet yderligere på næste møde. 

 

Bundgården. Ivan Greve har haft et møde med Borgmesteren angående projektet og hun er 

positivt indstillet. Hun har indkaldt til møde med Lars Hansen (Silkeborg Boligselskab), samt 

repræsentanter fra Silkeborg kommune (Ivan Greve, Hanne B. Olsen samt Lene Søgaard) først 

i februar. Ivan informerer videre til Lokalrådet efter mødet, dette vil naturligvis blive taget op 

på næste møde i Lokalrådet. 

 

Indsigelse er indsendt til Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling af Bjarke V. Ravn d. 

19. november 2010. Der har været en lang behandlingstid på sagen, men en uddybning er nu 

modtaget fra Jane Næsborg fra Teknik- og Miljø. Uddybningen er blevet diskuteret på 

aftenens møde og Bjarke V. Ravn vil lave en opfølgning på det modtagne brev til Jane 

Næsborg på de punkter vi stadig har indsigelser imod. Afdelingslederen i Teknik- og Miljø, 

Dorte Ringgaard Jensen oplyste under en telefonsamtale, at de var interesseret i et fremtidigt 

møde med Lokalrådet om drøftelse af vore trafikale opgaver i området. Lokalrådet tager 

kontakt til Dorte og Jane for at et sådant møde i stand. Der har på aftenens møde allerede 

været drøftet yderligere trafikale problematikker end de tidligere berørte, disse vil naturligvis 

også blive berørt under dette kommende møde. 

 

Skraldindsamling løber af stablen d. 3. april klokken 09:00 i forsamlingshuset med kaffe og 

rundstykker, derefter er det ud i området for at samle affald for forskønnelse af by og land. Der 

er igen rettet an i Forsamlingshuset til frokost kl. 13:00. Bespisningen afholdes af 

Borgerforeningen. Skraldindsamlingen koordineres af Lokalrådet i samarbejde med Dansk 

Naturfredningsforening. 

 

Infotavle for opsætning af information fra alle områdets Foreninger mm. til Sognets borgere, 

skal opsættes på arealet på parkeringspladsen ved torvet. Vi påregner arbejdet påbegyndes 

indenfor den nærmeste fremtid, ligeså undersøges der hvilke lokale kræfter der vil hjælpe og 

støtte projektet med arbejdskraft og materialer. 

 

Mødedeltagere: 

John Stephensen Øyvind Finsrud Ivan Greve  Bjarke V. 

Ravn 

 

Forhindret til dagens møde:  Jens Christiansen 

 


