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Lokalrådsmøde  

9. januar 2020 

 
Deltagere: Bjarke, Brian, Lykke, Ivan, Heidi, Øyvind 
Fraværende: Jens 
Referent: Heidi 
 
Dagsorden: 
- Godkendelse af sidste referat 
- Økonomi v. Øyvind 
- Trafik - 112’eren og planen for den offentlige trafik v. Øyvind & Lykke 
- Områdets udvikling – Opdatering & info v. Heidi, Brian & Bjarke 
- Skraldedagen v. Heidi 
- Landsby klyngen – Status v. Brian 
- Borgermøde 
- Næste møde 
- Eventuelt 
 

Referat 
 
Godkendelse af sidste referat 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 
 
Økonomi v. Øyvind 
Lokalrådet har en god økonomi. 
 
Trafik - 112’eren og planen for den offentlige trafik v. Øyvind & Lykke 
Den midlertidige plan for 112’eren frem til juli 2021 er i høring med frist til den 22. januar 2020.  
Midttrafik skriver på deres hjememside om ruten: 
”Ruten udvides til at betjene Silkeborg på én dobbelttur for at tilgodese direkte hjemkørsel af skoleelever og 
uddannelsessøgende: 
Afgangen kl. 14.00 ændres til 13.28 og fortsætter til Silkeborg. Der køres retur fra Silkeborg kl. 14.50. 
 
Derudover udvides ruten med 3 Flexbus ture i hver retning: 
Afgang fra Voel til Sorring kl. 10.30, kl. 12.30 og kl. 20.30 
Afgang fra Anelystvej kl. 8.53, kl. 12.23 og 20.32 til Voel. 
 
På alle ture er der skiftemulighed i Voel til/fra rute 223. 
 
Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i det igangværende arbejde 
med trafikplanen. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.” 
 
Ivan, Lykke og Øyvind mødes den 17.01.2020 for at udarbejde endnu et høringssvar, da vi mener at der er 
plads til forbedring. Ligeledes vil vi på Facebook opfordre byens borgere til selv at lave et høringssvar. 
 
Snakken gik på alternativer til den offentlige trafik, herunder kiggede vi kort på Fjordklyngens delebus, som 
man evt. kunne kontakte og høre hvordan det fungerer. 
 
Områdets udvikling – Opdatering & info v. Heidi, Brian & Bjarke 
Syd for Sorring arbejdes der på en lokalplan til et boligselskab.  
Silkeborg Kommune arbejder på lokalplanlægning samt køb af jord syd for Sorring. Dette følger Lokalrådet.  
 
 
 



Skraldedagen v. Heidi 
Dato for skraldedagen er fastsat til den 26. april 2020. Det bliver igen i år sammen med Gjern Natur. I år 
falder dagen ikke sammen med indsamling til kræftens bekæmpelse. 
 
Landsby klyngen – Status v. Brian 
Facebooksiden er lukket. 
 
Borgermøde 
Borgermøde bliver den 29. april 2020 kl. 19. Dagsorden til mødet følger. 
Bjarke, Heidi og Lykke mødes den 16.01.2020 for at planlægge borgermødet. 
 
Næste møde 
Næste møde er fastsat til den 23. april 2020 kl. 19. 
 
Evt.  
Ingenting 
 
 
 


