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Lokalrådsmøde 
 24. April 2019

Sted: Hos Heidi i Sorring

Deltagere: Bjarke, Brian, Lykke, Jens, Heidi, Øyvind
Fraværende: Ivan

Referat fra sidste møde er godkendt.

Dagsorden:
- Trafik - 112’eren og planen for den offentlige trafik v. Øyvind & Lykke
- Infrastruktur – Stier & veje v. Jens
- Områdets udvikling – Opdatering & info v. Heidi, Brian & Bjarke
- Natur og miljø – Heidi
- Sociale aktiviteter – Skraldedagen v. Heidi
- Kommunikation – opdatering af hjemmesiden mm. v. Lykke & Jens
- Landsby klyngen – Status v. Brian
- Borgermøde forberedelse i maj måned, Haster – v. Bjarke
- Eventuelt
- Økonomi v. Øyvind
- Næste møde (møder)

Referat

Trafik 112’eren
Indtil sommerferien kører 112'eren uændret. Der afventes forsat endeligt 
udspil fra de 3 kommuner på hvad der skal ske her efter. Mere information 
følger på sorring.dk og ”det sker i Sorring” på Facebook når vi ved mere.

Infrastruktur
Trafiktavle til Skolebakken om at passe på børnene på vejen er blevet bevilget 
og bliver opsat når kommunen har fået dem leveret.

Områdets udvikling
Lokalrådet har en proces i gang for at få revideret lokalplaner og skaffe nye 
arealer til byudvikling.

Natur og miljø
Angående Loddenhøj mangler der tilbagemelding fra kommunen. For 
nærværende mangler der afklaring mellem kommunen og lodsejer om hvem 
der skal sørge for hvad.

Sociale aktiviteter
Skraldedagen forløb fint. Der var godt vejr. Folk var engagerede og i højt 
humør.
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Kommunikation
Hjemmesiden skal opdateres med aktuelle informationer. Tekster om 
aktiviteter tilrettes til nuværende status. Jens kigger på det og melder tilbage.

Tekster skal være kortere og gerne flere links der åbner op til ny side så der 
ikke skal scrolles så meget ned.

Landsbyklyngen
Der har været afholdt formandsmøde med alle foreninger i Sorring og Voel. 
Stort fremmøde og god stemning med mange spændende tanker og ideer til at
udvikle samarbejde på tværs. 

Én ide der arbejdes konkret med er at holde foreningsmøder samtidigt så der 
kan deles oplysninger og hjælpe hinanden med vidensdeling. Så man arbejder 
mere på tværs og sammen foreningerne i mellem.

Der arbejdes på at skabe en fælles hjemmeside til landsbyklyngens aktiviteter 
for at informere mere om arbejdet. Flere arbejdsgrupper er i gang med 
konkrete projekter.

Borgermøde forberedelse
Mange projekter er stadig i opstartsfasen eller for uafklarede til at kunne lave 
en redegørelse for på nuværende tidspunkt. Derfor flyttes mødet til medio 
november – dato og sted fastlægges på møde i august

Eventuelt
Ide fra Lykke: Gamle banesti fra Låsby station til Skovby er blevet genåbnet. 
Kan vi lave et projekt med at forlænge stien fra Låsby station til Tovstrup 
station og evt. videre.

Nærdemokrati udvalget har endnu ikke meldt en dato ud for besøg.

Økonomi
Ser fornuftig ud. Der er positiv kassebeholdning.

Næste møde
• 6. juni kl. 19, walk and talk møde på banestien.
• 29. august kl. 19


