
Referat af Lokalrådsmøde 23. januar 2018 
Til stede: Bjarke Ravn, Brian Pilgaard, Øjvind Finsrud, Heidi Andersen, Jens Christiansen, Tina Ravn Lauritsen 

og Ivan Greve 

Dagsorden: 
- Velkommen til borgere samt lokalrådsmedlemmer - Bjarke 
- Indlæg fra borgerne (ca. 2 x 10-15 min.) 
- Tak til borgerne for deres oplæg - Bjarke 
- Kort gennemgang fra sidste møde - status - Lykke & Bjarke 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Trafik - Ivan, Øyvind & Lykke 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Infrastruktur - Jens 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Områdets Udvikling - Bjarke & Heidi 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområdet Natur & Miljø - Tina & Heidi 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområdet Kommunikation - Lykke & Jens 
- Nyt siden sidst fra Landsbyklyngesamarbejdet - Brian & Tina 
- Nyt fra Økonomi - Øyvind 
- Forslag om navneskift – Bjarke 
- Evt.  
 
- Velkommen til borgere samt lokalrådsmedlemmer – Bjarke 
 
- Indlæg fra borgerne (ca. 2 x 10-15 min.) 
Bjarne og Kirsten Schmidt, Dybdalsvej (Solbærmarkerne): 
-Har boet her i 20 år og har nogle input. De er interesseret i Landsbyklyngesamarbejdet og vil gerne komme 
med input til det. De synes der er utrolig mange til salgskilte. Foreslår der laves en undersøgelse af hvorfor, 
folk vil flytte herfra og/eller hvorfor der ikke bliver solgt.  
- De har fundet en betragtning i RealDania – omstilling af boligmarkedet i yderområderne er nødvendig.  
- Forskønnelse af byens hovedstrøg.  
- Kunne torvet også forskønnes?  
- Bjarne har været inde og kigge på sorring.dk og her kunne der også ske store forbedringer. 
 
Formand for Toustrup Forsamlingshus: Merete Dalgaard Nielsen 

- Ønsker om samarbejde – og det vil de rigtig gerne. Udenomsarealet er der lige nu ved at blive lavet 
en dam. Opdaterer lidt på forsamlingshusets aktiviteter (forbedringer) 

- Indenfor er der blevet malet lidt og ellers ser stedet meget slidt ud 
- Ønskes renoveret: krostuen, køkken og entreen  
- Udskiftning af tag – det trænger virkelig meget 
- Brian og Bjarke anbefaler at de søger til RealDanias ”Underværker” – ansøgningsfrist: 15. feb. 
- Brian og Bjarke har allerede sendt ansøgningsskabelonen til Merete. 

 
Lennert Jørgensen, fra Toustrup (Brians nabo) – vil gerne være med i projektet i landsbyklyngen!! 
De har samme udfordringer med salg af huse. Ønsker om projekt til klyngesamarbejdet: 

- Ønsker at der søges til forskønnelse af gammel dam. Kommunen ejer dammen og der bliver ikke 
rigtig gjort noget fra kommunens side 

- Evt. sti til skoven – forskønnelse, så man har mulighed for at nyde naturen 
Generelt ønske fra Toustrup: 
Toustrup Stationsvej (omkring busstoppesteder) ønskes at opsættes gadelygter. Kommunen har afvist og 
henvist til lokalrådet – Heidi tager den del med kommunen. 
 
- Tak til borgerne for deres oplæg. 
 
- Kort gennemgang fra sidste møde - status - Lykke & Bjarke 
Konstituering: alle er oprettet, så Heidi og Lykke får mails. Sådan da  
Bjarke har snakket med Jette Ravholdt – sådan at alt fra kommunen sendes til formanden og næstformand 
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- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Trafik - Ivan, Øyvind & Lykke 
Ingen nyheder. Ingen høringer 
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Infrastruktur – Jens 
Intet nyt siden sidst. Ingen henvendelser fra kommunen og heller ikke den anden vej. 
Cykelsti: Silkeborg Kommune regner med at stien er færdigt til foråret. Bjarke sender info om Britta til Jens. 
Og Jens tager over herfra. 
Der står nogle skilte om at cykelstien er midlertidigt dobbeltrettet 
Jens sender en opfordring ud til cykelforeninger / cyklister, der ikke kører på stierne.  
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Områdets Udvikling - Bjarke & Heidi 
Bjarke har haft kontakt til Jytas – der sker ikke rigtig noget omkring Savværksgrunden. Der er indsendt nye 
tegninger og det skulle gerne blive videresendt til politiet. Tegninger er indsendt nu 3. gang. Ivan anbefaler 
Bjarke ser tegningerne.  Heidi vil gerne bede hendes kollega om at sende tegninger til Lokalrådet. 
 
Hovedgaden 42 skal rives – vi kan som Lokalråd godt søge om at få huset revet ned. Huset er på tvang.  Der 
er budt kr. 1000. Vi KAN søge om at få det nedrevet, hvis ikke der sker noget? 
 
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområdet Natur & Miljø - Tina & Heidi 
Intet nyt fra Tina og Heidi 
Ivan omkring Loddenhøj: Skrider ikke fremad. Lokalrådet skal sammen med kommunen besigtige stedet 
mht. sti. Det er endnu ikke lykkes at få en aftale i stand. 
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområdet Kommunikation - Lykke & Jens 
Der er lavet flere facebookgrupper – primært aktivitet omkring Landsbyklynger. Der er lagt nogle indlæg – 
og den er rimelig velbesøgt.  Der er 3 nye facebookgrupper. Jens sender en opdatering på de 3 nye grupper. 
Hvad for nogle der bruges til hvad og hvornår. 
 
Jens gør opmærksom på at vi har et arkiv, vi skal benytte os mere af inde på www.sorring.dk. Jens finder ud 
af hvordan vi gør det nemmest – men idéen er at vi får samlet gamle filer der. Jens finder ud af hvordan vi 
gør det nemmest.  
 
- Nyt siden sidst fra Landsbyklyngesamarbejdet - Brian & Tina 
Brian fortæller om konsulent-ansættelsen. Det har været spændende at være med til det. Den ansatte: 
Simone er forholdsvis ung, men er fantastisk til kommunikation. Hun har sin egen virksomhed. 
Nu har Brian mødt hende nogle gange. Hun har styr på tingene og hun får fulgt tingene til døren.  
 
Simone skal med ud til hhv. Sorring og Voel til borgermøderne. Første møder med borgere bliver i hver sin 
by, men fremover skal byerne skiftes til at afholde borgermøderne.  
 
Efter borgermøderne, skal der nedsættes en styregruppe.  
Brian har fået henvendelser fra borgere, der gerne vil være med i Klyngedelen. De er blevet anbefalet at 
kommer til borgermødet d. 5. februar. 
 
- Nyt fra Økonomi - Øyvind 
Intet nyt. 
 
- Forslag om navneskift - Bjarke 

http://www.sorring.dk/
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Dallerup Sogns Lokalråd har nu skiftet navn til Sorring Lokalråd for at det skal være mere nutidigt.  
Det bliver meldt ud officielt, snarest. 
 
- Evt. – Bjarke 
Fremadrettede møder vil blive afholdt vekslende i hhv. Sorring og Toustrup. Mødestedet bliver selvfølgelig  
meldt klart ud til borgere, samtidig med mødedatoer. 
 
En snak omkring Lokalrådets del af sorring.dk. Der skal ske en opdatering og det skal gøres mere 
brugervenligt.  
 


