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Dallerup Sogns Lokalråd 
 
 
Referat af møde 
 
Dato: Onsdag 30/11 2011 
 
Sted: Forsamlingshuset 
 
Tilstede: Jens Christiansen, Øyvind Finnsrud, John Stephansen, Bjarke Ravn, Ivan 
Greve. 
 
Fraværende: Ingen 

 
1. Boliggruppen – Bundgården status, intet nyt. Før man kan komme videre, skal 

der laves en ny lokalplan. Denne forventes klar medio 2012. Når lokalplanen 
foreligger planlægger lokalrådet, at afholde borgermøde om projektet samt 
andre relevante emner. 
  

2. Dialogmøde med kommunen og repræsentanter for alle lokalråd i Silkeborg 
kommune. JC deltog for Dallerup Sogns Lokalråd. Et godt møde med mange 
deltagere fra de andre lokalråd og fra kommunens nærdemokrati udvalg og 
centrale embedsfolk. Mødet gav blandt andet god inspiration om hvordan 
andre lokalråd gør, samt hvilke problemer vi hver især slås med. På mødet 
blev der rejst en del kritik af hvordan de obligatoriske huskesedler til 
kommunen skal udfyldes hvert andet år. Nærdemokratiudvalgets 
repræsentanter og embedsfolk fra kommunen tog kritikken til sig, og lovede at 
forbedre huskesedlerne når næste runde starter primo 2012. 

 
3. Trafik, vej bump – BR har haft en lang dialog med kommunen om bumpene. 

Kommunen har målt dem op i juni måned. Men kun det første i den vestlige 
ende af byen ikke alle 4. Bjarke og Øyvind laver kontrol måling af bump da vi 
ikke mener kommunens målinger er korrekt foretaget for denne type vejbump. 
Udførlig opmåling af bump skal på huskesedler i 2012. Ligeså mener vi der 
skal måles for forskellige former for forurening, det være sig støj, øget partikel 
udledning samt rystelser. 

 
4. Borgermøde i februar samt Huskelister for 2012 

− Forberedelse af borgermødet, Mødet afholdes først medio 2012 og ikke i 
februar da der p.t. er mange sager som kører og ikke forventes klar inden. 

− Emner til borgermødet: Savværks grund (herunder trafikplan for dette), 
Bundgården, huskesedler - specielt vejbump, vandretur til børnehaven og 
mere kommer sikker til senere. 
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5. Vejbelysning – vi henvender os til Galten elværk for at få oplyst hvilke 
muligheder vi har som by for at få bedre vejbelysning. JC. Ligeså fremover 
bekræftelse fra Galten på datoer hvor nat belysning ønskes. 

 
6. Sorring.dk – ny og forbedret hjemmeside. JC er gået i gang med at ligge 

informationer fra Lokalrådet ind på hjemmesiden. 
 
7. Velkomstpakken – IG kontakter sponsorer for at få økonomisk grundlag på 

plads.  
 
8. Eventuelt: 

 
- Informations tavler i Sorring & Toustrup – projektet er i gang. Materialer 

indkøbes til fabrikation.  
 
9. Næste møde / møde række for 2012 
 

- 24. februar, bestyrelses møde 
- 25. april, bestyrelses møde 
- 25. juni, Borgermøde 
- 2. halvår planlægges senere 

 
 


