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Dallerup Sogns Lokalråd 
 
DAGSORDEN. 
 
Dato 07.03.2011 
 
Møde i Dallerup Sogns Lokalråd   
 

1. Godkendelse af regnskab 

2. Opdatering omkring Bundgården 

3. Fjernvarme til Sorring 

4. Borgermøde 

5. Reklamesøjle ved Brugsen 

6. Hjertestarter til Sorring 

7. Dagsorden for møde med Byansvarlig fra Silkeborg kommune 

8. Skraldindsamling v. Lokalrådet 

9. Evt. 

Mødedeltagere: John Stephensen, Ivan Greve, Bjarke V. Ravn, Jens Christiansen 
 
Forhindret til dagens møde: Øyvind Finsrud 
Ad 1 
Godkendt 
 
Ad 2 
I Maj måned afholder Silkeborg kommune og boligselskaberne i kommunen strategimøde om 
hvor de fremtidige almene nyttige boligkvoter skal placeres. Både kommunen og 
boligselskaberne er positive overfor et projekt i Sorring, da byen også i fremtiden vurderes til at 
være et vækst område. 
 
Ad 3 
Punktet blev kort berørt da Silkeborg kommune netop har udsendt en ny plan for den fremtidige 
varmeforsynings struktur i kommunen. Lokalrådet følger løbende udviklingen efterhånden som 
der kommer noget mere konkret. For mere info kan interesserede se den overordnede plan her: 
http://www.silkeborgkommune.dk/kommunen/presserum/pressemeddelelser/pm+-
+milj%C3%B8/ny+varmeplan+skal+give+mindre+co2+i+silkeborg+kommune 
 
Ad 4 
Det årlige Borgermøde afholdes 31. Maj  2011 i Sorring Borger og Kulturhus. Inden mødet vil der 
være fælles spisning.  
 
Følgende emner kommer på mødet 
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Bundgården opdatering om bolig projekt. Hjertestarter til byen. Børnehaven og vuggestuen, hvor 
langt er projektet. Byansvarlig fra kommunen deltager, opfølgning på huskesedler til kommunen. 
Forslag til forbedring af ordningen med slukket vejbelysning. Ideer til nye tiltag i Dallerup sogn, 
input til huskesedlen 2012, Internet gruppen, www.sorring.dk lever den. 
 
 
Ad 5 
Jens undersøger med kontakter mulighed for erhvervelse af søjle. Orientering på næste møde. 
 
Ad 6 
3 hjertestartere er blevet opsat i byen på 

- Sorring hus 
o sponsoreret af Sorring Pensionistforening og Sorringhus’ venner 

- Sorring Brugsforening 
o sponsoreret af Brugsen 

- STIF hallen 
o sponsoreret af STIF og STIF hallen 

 
8. & 9. marts er der afholdt kursus i brugen af hjertestartere og førstehjælp for 12 personer.  4 fra 
hver af førnævnte foreninger deltog. 
 
Ad 7 
Kommunen har behandlet vores ønsker til trafik forbedring samt lavet en evaluering af de 
nuværende tiltag kommunen har foretaget senest i Sorring. Vi er i Lokalrådet ikke enige i svarene 
og har bedt kommunens teknik, plan og miljø udvalg om møde for at diskutere enkelthederne. BR 
udarbejder punkter til dagsorden for mødet og aftaler dato med kommunen. 
 
Ad 8 
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer Lokalrådet igen i år skrald 
indsamling søndag d. 3. april kl. 09:00 fra forsamlingshuset. IG er primus motor sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Ad 9 
Intet 
 
 


