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Lokalrådsmøde  
 9. september 2020 

 
 
 
 

Deltagere: Brian, Lykke, Jens, Heidi, Øyvind, Ivan (½time til opstart), Bjarke 

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde er godkendt. 

 

Dagsorden: 

Borgermøde 

Tovstrup, projekt gadekær 
By film 

Muligt projekt bymidte Sorring 

Byens udvikling, Sorring syd projektet 

Økonomi 

Lokalrådets ansigt udad til 

Kontakt fra borgerne 

Forslag til dato for Borgermøde efterår/vinter 2020 vores område 

 

Referat 

 

Borgermøde 23/9 kl. xx i Sorring Borger og Kulturhus 

Kommunen kommer for at præsentere den nye kommuneplan. Lokalrådet sørger 

for lokale og udstyr. Efter intro fra lokalrådet, ved Bjarke, overtager kommunen 
dagsordenen og står for mødet. Kommunen stiller med 4-5 personer til at svare 

på relevante spørgsmål til kommuneplanen. Jens laver indbydelse til mødet. 

 

Tovstrup, Gadekær 

Der har været afholdt møde med teknik og miljø som synes det er en god ide at 

renovere gadekæret. 

 

By film 

Hvordan kommer vi videre i projektet. For arbejdet er på plads. Nu skal der 

samles en ide gruppe til at lave oplæg/drejebog så filmen får et klart budskab 

om fordelene ved bosætning i Sorring. 

 
Muligt projekt bymidte Sorring 

Der arbejdes på kreativt projekt til forskønnelse af Sorring bymidte. Der er et 

par ideer i spil. For at komme videre skal der afholdes møde med Silkeborg 

kommunes ejendoms afdeling.  

 

Byens udvikling, Sorring syd projektet 

Der er ikke noget nyt endnu. Hørings periode er sluttet 24/8. Svarene skal 

evalueres og der skal udarbejdes en lokalplan som kan vedtages inden arbejdet 

kan gå i gang. 
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Økonomi 

Økonomien ser fin ud. Der er råd til de forskellige små arrangementer der skal 

afholdes i anden halvdel af 2020. 

 

Lokalrådets ansigt udad til 
For bedre at synliggøre overfor alle i lokalområdet vil vi fremover ligge et link på 

facebook siden ´Det sker i Sorring´ af vores løbende møde referater. Endvidere 

vil lokalrådet bestræbe sig på at ligge opslag på sorring.dk og facebook siden 

om hvad der har været arbejdet med. 

 

Borgermøde om lokale aktiviteter 

Her i september afholdes et borgermøde dedikeret kun til den nye kommuneplan. 

Der er et behov for at afholde et mere generelt borgermøde om hvad der 

arbejdes med generelt i lokalrådets regi.  

 

Eventuelt 

Ikke noget. 

 
Næste møde 

2. december april 2020 kl. 19 


