
              Lokalrådsmøde tirsdag d. 25. april 2017             

Til stede: Øyvind Finsrud, Ivan Greve, Bjarke Ravn, Brian Pilgaard og Tina Lauritsen 

Afmelding: Jens Christiansen 

Dagsorden: 

1) Info fra Friluftsmødet ved Brian og Ivan 

2) Kort info fra arbejdsgrupperne Tina & Brian 

3) Lokalrådet med stand på Torvedagen 

4) Godkendelse af regnskab 

5) Skraldedag 

6) Evt. 

Punkt 1: Info fra Friluftslivet ved Ivan & Brian 

Silkeborg Kommune afholdte møde om Friluftslivet i Silkeborg i marts måned. Brian var begejstret – mange 

entusiastiske mennesker.  

Der fortælles, at mountainbikere fylder lidt for meget. Der er for mange forbudte stier og der køres også på 

gangstier. Men der er de ved at få styr på.  

Silkeborg er selvudnævnt hovedstad for outdoor.  Der er mange tiltag omkring det. Skove samarbejder med 

kommunen – og de er alle begejstret. Statsskovene har ca. 1500 arrangementer om året. Alt fra løb, 

firmaevents mm. Med kendisser som Kronprinsen mm.  

Sorring har umiddelbart ikke rigtig noget at byde ind med. Men der er muligheder. Vi har bl.a. Rasmussens 

Have og dejlig natur rundt omkring. STIF ønsker at de grønne baner bliver brugt mere til arrangementer.  

Mødet om friluftslivet var egentlig bare en fortælling omkring outdoor. 

Friluftsstrategien bliver offentliggjort sammen med KP17 (juni 2017) 

Punkt 2: Kort info fra arbejdsgrupperne Tina & Brian 

Brian har endnu ikke noget nyt omkring Cykelsti; Sorring-Toustrup. 

Tina fortæller at Promoveringsgruppens første møde, endnu ikke er afholdt. Men der er snart fundet en 

dato til det. Når mødet afholdes, skal vi finde ud af, hvad vi vil med Promoveringsgruppen, hvilke typer vi 

ønsker at finde til gruppen.  

Ivan siger at alle Silkeborgs landsbyer burde have en udviklingsplan. Det arbejder han på. 

Der bliver her, også snakket om at der for 10-15 år siden, var gang i mange tiltag. Der var mange flere 

initiativtagere i byen. De er begyndt at dukke op igen. Der bliver bl.a. snakket om gruppen med de 7 kvinder 

og Sund Sorring.  

Punkt 3: Lokalrådet med stand på Torvedagen 

Lokalrådet er med på Torvedagen lørdag 20. maj. 09-13 

Der bliver lavet noget mad og øl med de 7 damer.  Frokostbuffet koster 75. Det bliver godt og hyggeligt, 

som det plejer, siger Ivan.  



4) Godkendelse af regnskab 

Det blev godkendt.    

Vi får kr. 6000 om året fra kommunen.  

Punkt 5: Skraldedag 

Til skraldedag var der kun 2 voksne og 3 børn tilmeldt som frivillige skraldesamlere. Pga. for få tilmeldinger 

blev det derfor aflyst. Gjern Naturfredningsforening var ikke helt tilfredse med den meddelelse.  Vi prøver 

igen næste år og håber på flere tilmeldinger. Ivan fortæller, at han har kørt Skraldedagen siden 1999. 

Punkt 6: Eventuelt 

Cykelsti 

Ivan: Mindre happening med den nye cykelsti i uge 19 eller 20.  

Det bliver sikkert noget med at 5. & 6. klasse skoleeleverne fra Sorring og Voel Skole mødes midtvejs og får 

lidt godt til ganen. 

Til november stiller kommunen op til færdiggørelse med en offentlig indvielse.  

 

Pensionistforeningen har gang i lidt liv omkring de nye regnvandssøer. Der er talt om, at der skal etableres 

beplantning samt noget borde/bænke opsætning. Endnu ikke noget konkret. 

Trampesti 

Ivan er i dialog med beboerne i Toustrup Mark omkring trampesti ved Toustrup Mark. Der er nedsat en lille 

arbejdsgruppe. Kollektivet har langt til et busstoppested. Børn tager ofte indtil Aarhus. Rute 112 kører forbi 

Toustrup Mark 2-3 dagligt, men ikke i weekenden. 

 

Valgmøde 

Dato omkring valgmøde / borgermøde – evt. sammen med noget fællesspisning: 6. november. Ivan skal 

fjerne borgermødet 31. oktober (afbestilling af møde).  

Næste møde: Torsdag 17. august 2017. 


