
Referat af Lokalrådsmøde 9. maj 2018 
Til stede: Bjarke Ravn, Brian Pilgaard (pr tlf), Tina Ravn Lauritsen og Lykke Dahlén 

Frameldt: Jens Christiansen, Heidi Andersen, Ivan Greve & Øyvind Finsrud  

Dagsorden: 
 
- Velkommen til borgere samt lokalrådsmedlemmer – Bjarke 
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Trafik - Ivan, Øyvind & Lykke  
Underskriftindsamling til ”bevar de blå busser” – printes og lægges i Brugsen. Lykke finder fil og sender til 
Tina, som printer ud. Ivan og Øyvind er i kommunikation med kommunen omkring de blå busser. 
Øyvind og Ivan har kommunikation med såvel Regionen som Kommunen omkring Bus 112. Lyder ikke til 
den er lukningstruet.  
  
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Infrastruktur - Jens  
Jens’ indlæg – sendt pr mail: 
Cykeltsti, Jens har d. 8/5 talt med Brita Skovlyst om aktuel status. Brita var selv ude og besigtige 
strækningen i går. Der mangler stadig byhellen ved Voel, refleksbrikker på Nordsiden, afstribning der hvor 
cykelstien ikke er adskilt fra kørebanen med en rabat og et par andre små detaljer. Officielt er cykelstien 
lovet færdig til udgangen af uge 20. Dog er Brita ikke helt sikker på dette kommer til at holde – hun gav 
overfor mig udtryk for at hun efter besigtigelsen i går ikke var tilfreds med den ansvarlige entreprenørs 
fremdrift. Entreprenøren har overfor kommunen lovet at der kommer flere folk på hele næste uge så det 
bliver færdigt til ved udgangen af næste uge (uge 20). Vi håber det bedste og krydser fingre. Så snart 
cykelstien står klar kan den tages i brug. M.h.t. indvielse så er det lidt op til os at komme med en dato jvf. 
Gitte Merstrands mail fra 3. april som Bjarke rundsendte. Jeg kontakter Brita og Gitte i medio næste uge for 
at høre til status på projektet (færdiggørelse) og så regner jeg med at aftale en dato med dem for et 
indvielsesarrangement. Går ud fra at jeg har mandat til på vegne af lokalrådet at fastsætte datoen.  
Jens sender en opfordring ud til cykelforeninger / cyklister, der ikke kører på stierne.   
 
Hængeparti: Kontakt til cykelforeningerne, omkring brug eller ikke-brug af cykelstierne. Jens skulle måske 
tage kontakt til kommunerne, i stedet. Lad os få kommunen på banen.  
 
Evt. dialog med kommunen omkring sikker skoletrafik. Måske skolebestyrelsen har haft i kommunen? Jens 
kan evt. tage fat i skolen og høre om der er en dialog omkring dette? 
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområde Områdets Udvikling - Bjarke & Heidi  
Bjarke har haft kontakt med Simon fra JYTAS (omkring Savværksgrunden) – vejprojektet er nu godkendt af 
politiet og har lagt ved kommunen i 3 uger.  
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområdet Natur & Miljø - Tina & Heidi  
Omkring Loddenhøj – Heidi vil gerne prøve at få aftalt en tid med lodsejeren.  
Ellers ikke så meget nyt. 
 
- Nyt siden sidst fra Arbejdsområdet Kommunikation - Lykke & Jens  
Jens og Lykke har frisket lidt op i teksten til www.sorring.dk  
Der mangler lidt input til facebook-siden. 
Bjarke og Lykke diskuterer lidt om hvor meget, der skal lægges op på www – det der kommer fra 
kommunen. 
Vi skal have en bedre arbejdsgang – fra fx Landsbyklyngen til Lykke og Jens, således de kan bringe nyheder 
op på facebook og www. 
Bjarke og Lykke får rigtig mange mails og prøver at finde en arbejdsgang med fordelinger.  
 
 
 

http://www.sorring.dk/
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- Nyt siden sidst fra Landsbyklyngesamarbejdet - Brian & Tina  
Brian fortæller lidt om Landsbyklyngens udvikling fra januar og til nu. Der har været kick-off arrangement 
på Voel Skole og der var pølser, sodavand, popcorn, hoppeborg og Voel-is. Det var et supergodt fremmøde 
og der kom mange gode idéer frem, da der var gruppearbejde. Lækkert vejr og godt forberedt. 
Ud fra kick-off arrangmentet er der kommet interesserede til at sidde i styregrupperne. Der var 10-15 
interesserede. 
 
Efter kick-off mødet, mødtes den nye styregruppe og kommunen (Hanne Ahrens). En aften, hvor vi skulle 
lære hinanden. Simone havde lavet et udkast, ud fra  
Der er generelt svært at trække Voel-folk til Sorring – det ses, når der afholdes landsbyklyngearrangement i 
Sorring. Det er man godt klar over i Voel 
 
Rasmus nævnes – repræsentant for de unge. Formand for LAN-party. Blot 17 år og allerede er meget aktiv 
(frivillig). Rart med unge med i styregruppen. 
 
Brian fortæller også lidt om ”fase 2”, 07maj-mødet om Landsbyklyngen, hvor formanden vælges og 
styregrupperne tager form. Formanden for Landsbyklyngen Sorring-Voel er Brian Pilgaard. 
Spændende aften, hvor der er sat navne på styregrupperne. 
 
Det der sker nu: Der sker flere ting – der skal snakkes med foreninger. Formanden og Simone skal ud og 
drikke noget kaffe. Kortlægge hvad der skal ske i området.  
Fase 2 kommer til at tage et ½ års tid. Det er også her, at kommunikationsgruppen får lavet www og en 
app, hvor alle kan få adgang til de forskellige aktiviteter i BEGGE byer. 
 
- Nyt fra Økonomi - Øyvind  
Sidste års regnskab til godkendelse. Øyvind har forhåndsgodkendt. Brian, Lykke, Tina og Bjarke godkender 
også. 
 

- Temamøde i Borgerhuset 8. maj 2018, Heidi, Lykke og Bjarke  
Det gik ud på 2 ting: 
Gennemgang af tilblivelse af lokalplaner – strukturen, hvordan det er delt op i hhv. stat og kommunalt.  
Den nye kommuneplan er klar i 2020 – dvs. den nye KP er kun 3-årig, hvor den normalt er 4-årig.  
Vigtigt for lokalrådet – vi skal komme med ønsker allerede i starten af 2019, for at få indflydelse på KP2020. 
Nye idéer til Lokalplan 2020 – en forlængelse af KP2020. Men mere for os specifikt – evt. byudvikling. Har 
området ønsker om ændringer? Der er allerede offentlig høring i december 2018.  
Lokalrådet skal være klar nogle planer / ændringsforslag i udgangen af 2018.  
 
Udviklingsstrategi / planstrategi– for vækst og velfærd -  meget om Silkeborg. Der kommer ikke mange 
indspark fra lokalområderne, skal der komme flere ønsker og planer. Noget der er gennemtænkt. 
 
Folkemøde (for Silkeborg Kommune) 
Afholdes i tidsrummet 28-29sep. 
Formål: at sætte fokus på Silkeborg Kommune, som et godt sted at leve. Styrkelse af dialog og demokrati. 
Alle kan byde ind – tilmelding af event senest 06aug:  

https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Nyheder/Folkemodet-i-Silkeborg 
 
Hvad kan Sorring byde ind med: Landsbyklyngen er meget oplagt. PAF, Sorring-bær, skolen, mandekoret, 
LAN-party, Sorringhus’ venner 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsamskabelse.silkeborgkommune.dk%2FNyheder%2FFolkemodet-i-Silkeborg&data=02%7C01%7C%7C59eb5f4cd91d4439378708d5b5e25645%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636614906061508904&sdata=0tGxWo3TAGDX6L7c7nEwRqAWj5YU37UvCVXkBe5XNO0%3D&reserved=0
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Simone fra Landsbyklyngen skal nok indover, for at vise SORRING-VOEL. Silkeborg Kommune har meget 
fokus på Landsbyklyngen – og de ser gerne de dukker op. 
 
- Evt.   
Bjarke og Lykke:  
Unødig information / mails fra kommunen: Ifb. Med temamøde i borgerhuset, havde Bjarke fat i Trine 
Skammelsen, angående ændringer til lokalplaner – notifikationer/mails – mange mails omkring 
statusændringer, der ikke vedrører Sorring eller området. 
Torsten Christensen har i dag meldt tilbage, at han er sat på opgaven at finde ud af hvilke mails der bliver 
unødigt sendt til lokalrådets mail. Bjarke og Lykke sender mails videre til Torsten.  
  
 


