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Dallerup Sogns Lokalråd 
 
 
DAGSORDEN. 
 
Dato: Tirsdag 4/10-11 
 
Sted: Forsamlings huset 
 

Til stede: Jens Christiansen, Bjarke Ravn, John Stephansen, Øyvind Finnsrud, 
Ivan Greve 

 
1. Boliggruppen – Bundgården status 

a. Arbejdet skrider fremad. Men før næste skridt kan tages skal der først 
vedtages ny lokalplan for området. 

  
2. Diverse fra kommunen  

a. Jens orienterede om at der kommer en lind strøm fra kommunen om 
udformning af nye politikker for områder som sundhed, ældre, kultur, 
idræt, trafik etc.. Det meste er hensigts erklæringer som det er svært at 
være uenig i. Lokalrådet forholder sig afventende ind til der forligger 
noget mere specifikt. 

b. Vigtigste tiltag der dog den nye strategi plan der kommer til høring 6/10 
og frem til 1/12. Den kan ses på www.plansystem.dk under Planid 
1425545. Det direkte link er 
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1425545&plantype=70&st

atus=F Sorring er nævnt på side 41. 
 

3. Trafik – rumlerillerne er væk, vej bump 
a. Som lovet af kommunens ansvarlige på området er rumlerillerne blevet 

slettet ved indkørslen til Sorring by i både den østlige og vestlige ende. 
Hvilket gerne skulle have fjernet støj generne for de borgere i den 
vestlige del af byen der har lidt under dette.  

b. Den lovede opmåling af om vejbumpene er ordentligt udført er ikke 
blevet til noget. Lokalrådet er p.t. i dialog med kommunen om dette 
emne. For godt nok er farten faldet ifølge den officielle statistik. Men til 
gengæld er en del borgere langs Hovedgaden og i dennes umiddelbare 
nærhed plaget at støjen fra i sær lastbiler og andre tunge køretøjer der 
passerer gennem byen. 

 
4. Huske lister 2012 

a. I marts/april 2012 skal vi igen indgive huske lister til kommunen over 
hvilke emner vi ønsker de skal fokusere på kommende 2 år i vores 
område. I den forbindelse afholder lokalrådet et borgermøde 29/2-12 for 
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at alle borgere i Dallerup sogn kan få lejlighed til at give deres besyv 
med. 

 
5. Økonomi 

a. Er generelt fornuftig. Der er penge på kontoen. 
 

6. Sorring.dk – ny og forbedret hjemmeside 
a. Internet gruppen er for alvor kommet i gang med den nye Sorring 

hjemmeside. Det på hviler nu lokalråds formanden, Jens, at få lagt 
indhold ud på siden. Der sker noget i nærmeste fremtid så hold øje med 
siden. 

 
7. Velkomstpakken – henvendelse fra Landsbykontoret om pakkens fremtid 

a. Lokalrådet har indvilget i at gå ind i arbejdet. Ivan har lovet at se på 
hvordan pakken tidligere var sat sammen og se på hvor meget af det 
tidligere arbejde der kan bruges igen. Og der efter komme med oplæg til 
hvad der mangler. 

 
8. evt. 

a. Informations tavler. 1 stk i Sorring og 1 stk i Toustrup. Udformning og 
arbejdskraft er på plads. Da økonomien er god er det blevet besluttet at 
gå videre og indkøbe nødvendige materialer. John og Bjarke sørger for 
det nødvendige så vi kan få sat tavlerne op. 

b. Vejbelysning – som det er alle bekendt slukkes der for gade 
belysningen efter midnat. Dog har kommunen lovet belysning ved større 
arrangementer så som byfester og lignende. Der har dog ved de sidste 
to af SBK’s arrangementer været et svigt.  I skrivende stund er 
lokalrådet i dialog med kommunen om sagen.  

 
9. Næste møde 

a. 30/11-11 i forsamlings huset. 


