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Sted: Hos Lykke Dahlén i Sorring 
 
Deltagere: Brian Pilgaard, Lykke Dahlén, Heidi Andersen, Øyvind Finsrud, Tina Ravn Lauritsen, Ivan 
Greve, Jens Christiansen og Bjarke Ravn 

 
Dagsorden 
- Velkommen til det nye Lokalråd 

- Konstituering af Dallerup Sogns Lokalråd 
- Den kommende periode mht. hovedområder og ansvarsområder. Fordeling af disse 
- Fremtidig kommunikationsform. Område/post baserede mailadresser 
- Hurtig opdatering på Landsbyklynge status 
- Kommende lokalrådsmøder 

 

   Referat 
 
Velkommen 
Bjarke byder velkommen. Han fortæller der var ”fredsvalg” og at vi endte på 8 
lokalrådsmedlemmer. Vedtægterne skal ændres til at vi kan være op til 9 – så der er mulighed for 
at vi kan blive én mere. Øyvind har vedtægterne. 

Konstituering af Dallerup Sogns Lokalråd: 
- Jens har trukket sig som næstformand 
- Bjarke forbliver formand 
- Næstformand – Ivan foreslår Brian. Brian takker nej. Bjarke har snakket med Lykke og vi er alle 
enige om at Lykke ville passe godt ind som næstformand og Lykke vil gerne 
- Kassér er fortsat Øyvind 
- Referent er Tina. Resten er menige medlemmer 

Den kommende periode mht. hovedområder og ansvarsområder. Fordeling af disse 

– Trafik (bus 112) – Ivan, Øjvind og Lykke vil gerne 

– Infrastruktur (vej, sti og fortov) – bynære miljø. Jens Christiansen tager den 
 
– Områdets udvikling – der er kommet en mail fra KP17-25 – under Sorring. Den skal vi 
lige ha’ kigget på. Bjarke fortsætter som ”områdeansvarlig” og tager det sammen med Heidi 
Andersen. Heidi understreger at hun ikke må bruge flere kasketter. Heidi er grundsalgskoordinator 
(det der hedder matrikler). 
 
– Natur og Miljø – Tina tager denne med stier. Heidi har adgang til kontakter i 
kommunen. Heidis nabo er Svend Aage og en god én at læne sig op af 



  

 Referat 

Lokalråds- og konstitueringsmøde 
 28. november 2017 

                

 

 
– Kommunikation – kommunikation udadtil. Ivan foreslår vi holder vores møder i 
forsamlingshuset og en ½ time før, så borgere har mulighed for at komme. 
Lykke og Jens tager denne del – hvordan de fordeler det, finder de ud af hen af vejen. Bjarke 
hjælper i gang og rykker i trådene 
 
– Referater: Tina fortsætter 
 
– Kassér: Øyvind fortsætter 
 
– Landsbyklyngen – Brian & Tina. Vi afholder et borgermøde hver by for sig, men med 
hinanden repræsenteret. Fremover er det samlet møder for begge byer.  
Hurtig opdatering på Landsbyklynge status. Vi afventer officiel startskud fra DGI & Realdania. 

 
Fremtidig kommunikationsform. Område/post-baserede mailadresser 
1 mailadresse til formand 
1 mailadresse til næstformand 
Vi beholder lokalrad@sorring.dk 
Øjvind vil gerne tage fat i Jette Ravnholdt Pedersen, med det formål at få hende til at skrive højt og 
tydeligt, hvad emnet i de mails er. Der er for mange mails, hvor emnet er utydeligt 
 
Evt. 
Vi mangler at mødes med vores byansvarlig, Torsten. Det er ikke lykkes at finde en tid, men Torsten 
vil gerne med til næste borgermøde. Torsten vil gerne Cc’s på referater. 
VI har i dag modtaget en mail fra kommunen om – citat: 
Realdania inviterer ”alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for 
fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i 
livet.” 
Denne bliver sat op på Facebook (Det sker i Sorring), Bjarke sender ud til foreninger og Heidi 
hænger den op forskellige steder i byen. 
 
Næste møde: 18. januar 2018 
Kl. 19.00-19.30 for borgere – resten af tiden: Lokalrådsmøde. 
Sted: Forsamlingshuset – det lille rum eller baren 

Ivan spørger om Bjarke kan fortælle hvilke perioder han er hjemme og på den måde kan vi sætte 
datoer på Lokalrådsmøder for resten af året kan sættes. Gerne på onsdage. 
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