
Referat af Lokalrådsmøde 20. juni 2018 
Til stede: Bjarke Ravn, Brian Pilgaard, Tina Ravn Lauritsen, Øyvind Finsrud, Ivan Greve og Heidi Andersen 

Frameldt: Lykke Dahlén, Jens Christiansen 

Dagsorden: 
 
Dagsorden i hovedtræk er sidste nyt og opfølgning fra Lokalrådets afdelinger. Specifikke punkter er 
112'eren, Savværksgrunden, cykelsti, klyngen og muligt vikingetræf. Meld tilbage hvis der er andre 
specifikke emner. 
 
Arbejdsområde: Trafik 
Øyvind og Ivan har kommunikation med såvel Regionen som Kommunen omkring Bus 112. Lyder ikke til 
den er lukningstruet. Lykke skal sende til Ivan – og han skal nok printe ud og lægge op på skolen mm. 
Til Lykke: Ny facebook-ting. Understreg, at den gamle indsamling IKKE er gældende mere, 
Egentlig er vi startet forfra med at kæmpe for 112!!!! Med denne underskriftindsamling skal køres om – 
forfra! 
 
Trafik 
Øjvind og Ivan har været til møde i Herskind – hvor borgere fra alle småbyer ca. 12 personer, fra Bus 
112’erens rute. Gruppen har fået 3 styrepersoner, der repræsenterer hver kommune på ruten. De skal 
holde møde med Regional Udvikling (under Region Midtjylland), efter sommerferien. Styregruppen er ved 
at forberede til dette møde.  
 
Infrastruktur 
Cykelsti-ceremoni er udsat til efteråret 2018.  
Der mangler striber på cykelstien – det er umuligt at køre i mørke. Jens skal måske tage skolebestyrelsen 
med indover. Jens skal tage fat på Søren Serritslev og Brian tager fat på Jens Ole i Voel. Således kan 
skolerne fra begge byer presse på, for at få hvide striber på stien. 
 
Områdets udvikling 
Savværksgrunden 
Bjarke har hørt fra Jytas, at de nu har fået godkendelse til at få lavet en svingbane. Men de har endnu ikke 
nogen gravetilladelse.  
 
Natur & Miljø 
Loddenhøj: 
Der er endnu ikke fundet nogen løsning med lodsejeren. Heidi overtager sagen fra Ivan.  
 
Kommunikation – intet nyt.  
Tina sender referater fra i år til lokalrådet. 
 
Landsbyklynge 
Brian er valgt til Formand for Sorring-Voel Landsbyklyngen  
Der kommer en borgerundersøgelse med nogle faste spørgsmål, hvor klyngen kan få 2-3 spørgsmål, som de 
kan få lov at stille i borgerundersøgelsen. Den kommer i august måned. 
 
Brian og Simone (klynge-konsulent) kommer rundt og snakker med foreninger, for at forsøge at få kortlagt 
det hele.  
 
Der er efterspurgt nogle billeder fra lokalområdet. Har en borger lyst til at dele, kan man enten gøre det på 
facebook-siden ” Sorring Voel Landsbyklynge” eller sende en mail til sorring.voel@gmail.com  
 
Rundture laves for landsbyklyngen. Lokale fra Landsbyklyngen viser hinanden, hvad de ønsker at fremhæve 
i deres områder. 
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Folkemødet, foregår på Bindslevs Plads 28-29sep. Her har Landsbyklyngen en stor stand.  
 
Lykke og Brian var inde og høre om FUNDRAISING i DGI og DIF. Der kan fx søges penge til enkeltstående 
sager. Også evt. penge til de frivillige, som evt. kunne være en større fest.  
 
Der er 20 frivillige i styre og kommunikationsgruppen i Landsbyklyngen. Sminge, Voel, Sorring og Toustrup 
er alle repræsenteret. 
 
Nyt arbejdsområde i lokalrådet: Sociale aktiviteter (Ivan & Lykke) 
Mulig vikingetræf/marked, sommer 2019. Lokalrådet hjælper med at skaffe kr. 1000. De kunne evt. være 
et Landsbyklyngeprojekt. Stine og Henrik, der er iværksættere til dette, skal tage fat på Landsbyklyngen.  
 
 
Næste lokalrådsmøde: 15. august kl. 19. Mødested oplyses på et senere tidspunkt. 


