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Sted: Hos Bjarke i Sorring 
 

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

Fraværende:  

Gæst: Søren Wilhelmsen 

 

 

Dagsorden: 

- Uden dørs fitness bane, v/Søren Wilhelmsen 

- Outdoor plan Silkeborg kommune 
- Økonomi 

- Internetgruppen 

- Byens udvikling 

- Borgermøde 

- Næste møde 

 

Referat 

 

Out door tiltag 

Søren Wilhelmsen var inviteret med til mødet fordi han har en ide til skabelse af 

en udendørs fitness bane i Sorring. Udfordringen er først at få støtte fra 

lokalsamfundet her under Lokalrådet, Skolen, Fittness centeret og andre 

interesserede. Her efter skal der laves en ansøgning til fonde om støtte. Der kan 
muligvis også søges økonomisk støtte via lokal puljer under kommunen. 

 

Søren har været i kontakt med kommunen angående placering. Det bedst 

egnede sted vil være i Rasmussens have, den øvre del op mod den offentlige  sti 

fra Skolebakken til Hjejlevej kvarteret. Hvilket lokalrådet slutter op om. 

 

Ideen er at skabe et område med 8-10 maskiner og en række stationær trænings 

stationer. Lokalrådet slutter op om ideen og Ivan og Jens vil være kontakt 

personer og sparrings partnere i det videre forløb for at støtte op om initiativet. 

 

Out door masterplan, Silkeborg kommune 

Lykke arbejder videre med at indsamle input fra borgere i Sorring og omegn til 
et samlet svar til kommunen fra vores område med ideer og tiltag. 

 

Økonomi 

Ser fornuftig ud. Der er positiv kassebeholdning. 

 

Internetgruppen for Sorring 

Der er kommet indkaldelse til generalforsamling sidst på måneden. Fra 

Lokalrådet deltager Jens og måske Brian.  

 

Det nu ophørte Landsbyklynge samarbejde havde en kommunikations gruppe 

som stadig ønsker at være aktiv til fordel for Sorring og omegn. Og gruppen har 
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givet tilsagn om at man gerne vil overtage vedligeholdelsen af lokalrådets afsnit 

på sorring.dk for at gøre den mere moderne og livlig. Lokalrådet siger ja tak til 

dette initiativ. 

 

Byens udvikling 

Projektet med de kommende almene boliger ved Dybdalsvej udvides fra 16 til 

18 jf. politisk beslutning fra Silkeborg kommune. 

 
 

Borgermøde 

Det planlagte Borgermøde her i foråret er udsat grundet forsamlings forbud som 

følge af Covid-19. Ny dato bliver først fast sat når der ligger nye retningslinjer 

for større forsamlinger. 

 

 

Næste møde 

• Hvis behov inden sommerferien aftales det ad-hoc 


