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 17. december 2020 

 
 
 
 

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

Fraværende: Brian 

 

Referat fra sidste møde er godkendt. 

 

Dagsorden: 

1) Kort mødeintro for onlinemøder v. Bjarke.  

2) Arbejdsområde Trafik v. Ivan, Lykke & Øyvind 

3) Arbejdsområde Infrastruktur v. Jens 

4) Arbejdsområde Områdets Udvikling v. Bjarke & Heidi 

5) Arbejdsområde Natur & Miljø v. Heidi 

6) Arbejdsområde Kommunikation v. Lykke & Jens  

7) Arbejdsområde Landsbyklyngesamarbejdet v. Brian, Lykke & Bjarke 

8) Arbejdsområde Økonomi v. Øyvind 

9) Byforskønnelse v. Brian, Lykke & Bjarke 

10) Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" v. Bjarke 

11) Byfilm v. Bjarke 

12) Eventuelt & Afslutning 

 

 

Referat 
 

Link til seneste lokalråds mødereferat. https://sorring.dk/lokalraad/wp-

content/uploads/sites/8/2020/09/Lokalr%c3%a5dsm%c3%b8de-2020-09-

09.pdf  

Referat er godkendt. 

 

1) Mødeintro for onlinemøder v. Bjarke.  

Da mødet er programsat til 1 time, skal vi kun have status fra 

lokalområderne og enkeltpersoner iht. dagsorden. Spørgsmål 

gerne via Chat, disse kommenteres enten i tekst eller tale. 

Hvert punkt fra 1 - 8 minutter. 

 

 

 

 

https://sorring.dk/lokalraad/wp-content/uploads/sites/8/2020/09/Lokalrådsmøde-2020-09-09.pdf
https://sorring.dk/lokalraad/wp-content/uploads/sites/8/2020/09/Lokalrådsmøde-2020-09-09.pdf
https://sorring.dk/lokalraad/wp-content/uploads/sites/8/2020/09/Lokalrådsmøde-2020-09-09.pdf
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2) Arbejdsområde Trafik v. Ivan, Lykke & Øyvind 

 

Status på bus 112, 113 mm. Der kommer høring i januar om ny 

busplan. Tidligere høringssvar/breve kommer med i denne runde. Men 

vi skal stadig gøre noget aktivt og sørge for, at indsende nyt 

høringssvar. Ivan sender indkaldelse når han kender datoerne for 

høringsperioden. 

 

3) Arbejdsområde Infrastruktur v. Jens 

 

Asfaltering ved STIF Hallen: Hallen har længe haft dette som ønske og 

kæmpet for det. Nu har hallen fået den ønskede asfaltering til glæde 

for brugerne af hallen. Stort tillykke til hallens bestyrelse med det gode 

arbejde.  

 

Cykel- Gangsti langs Silkeborgvej - Se evt. link. Her er intet planlagt 

eller sikkert for nuværende. 

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/14357  

 

Som det fremgår af linket er punktet nævnt i den nye kommuneplan, 

men der er ikke nævnt nogen konkrete aktiviteter eller planer. 

 

4) Arbejdsområde Områdets Udvikling v. Bjarke & Heidi 

 

Status Savværksgrunden - Intet nyt, der har ikke været kontakt til 

Jytas siden sidst.  

 

Status 34-B-18 & 34-B-05; Nyt boligområde Sorring Syd.  

De Almene boliger projekteres ud fra principperne om 

bæredygtighed. 

Lokalplan 34-006 er vedtaget af Byrådet. Vedlagt er link til 

plandokumentet:  

https://dokument.plandata.dk/20_10066929_1604307790638.pdf  

 

Lokalplanen er vedtaget og der bliver lavet en kommunal udstykning 

af byggegrunde 

 

 

 

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/14357
https://dokument.plandata.dk/20_10066929_1604307790638.pdf
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5) Arbejdsområde Natur & Miljø v. Heidi 

 

Status Loddenhøj. Ryddet nu, og der bliver ikke udført mere arbejde.  

 

Affaldsindsamlingen 2021 er planlagt til april. Punktet tages op på 

næste møde for at få dagen planlagt. 

 

Alle kommunale midler til miljø, natur og byforskønnelse er opbrugt for 

2020 & 2021. Efter sommerferien 2021 kan punktet tages op igen så 

der kan søges midler til 2022 når puljen åbner igen. 

 

6) Arbejdsområde Kommunikation v. Lykke & Jens 

 

Hjemmeside - opdatering & samarbejde med tidligere 

kommunikationsgruppe for Landsbyklyngen. 

 

Der er ikke etableret kontakt til den tidligere kommunikations gruppe 

endnu. Bliver gjort her primo 2021. 

 

7) Arbejdsområde Landsbyklyngesamarbejdet v. Brian, Lykke & Bjarke 

 

Arbejdsområdet er nedlagt pga. nedlæggelse af Landsbyklyngen og 

det fjernes fra sorring.dk under "Udvalg & arbejdsområder". Jens 

sørger for opdatering af dette punkt på hjemmesiden. 

 

8) Arbejdsområde Økonomi v. Øyvind 

 

Status & kassebeholdning  

 

Alle lokalrådsmedlemmer skal legitimere sig overfor vores bank i 

Hammel grundet nye EU-regler. Processen er sat i gang og 

gennemføres i 2021. Der er penge på kontoen og der er ikke nogen 

udestående regninger. 

 

 

 

http://sorring.dk/


 

 Referat 

Lokalrådsmøde  
 17. december 2020 

 

 

 

9) Byforskønnelse v. Brian, Lykke & Bjarke 

 

Foreslået som nyt arbejdsområde under Lokalrådet. Der blev ikke 

truffet nogen endelig beslutning på mødet. Alle overvejer det til næste 

møde. 

 

Tovstrup Gadekæret Projektet er godt i gang, men er p.t. på hold 

grundet den megen nedbør, som gør det umuligt at arbejde i området 

for tiden. Når vejret igen tillader det fortsætter arbejdet. 

 

Projekt bymidte Sorring. Der er gjort et stort forarbejde, især fra 

Brian, og ideerne er forelagt kommunen som vil se på projektet. Men 

om vi får projektet accepteret er pt. uvist. Vi må afvente svar fra 

kommunen. 

 

10) Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" v. Bjarke 

 

Drøftelse i Lokalrådet. Høringsperiode fra 30. november-31. januar 

2021 

 

Link herunder.  

https://silkeborg.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-

naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/Samarbejde-mellem-

lokalrdene-og-Silkeborg-Kommune-rev-maj.pdf?la=da 

 

Lokalrådets medlemmer læser hver især oplægget igennem og 

kommenterer individuelt hvad hver enkelt mener. 

 

11) Byfilm v. Bjarke 

 

Status er uændret. Bjørn & Bjarke stikker hovederne sammen 

snarest. Bekymret henvendelse fra HH ang. projektet, forståeligt, 

men svar tilbage er altså, at projektet fik anden karakter end 

oprindeligt solgt/lovet fra AD Media. Der arbejdes videre mod en 

løsning. Vi håber på filmning til forår/sommer. 

 

https://silkeborg.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/Samarbejde-mellem-lokalrdene-og-Silkeborg-Kommune-rev-maj.pdf?la=da
https://silkeborg.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/Samarbejde-mellem-lokalrdene-og-Silkeborg-Kommune-rev-maj.pdf?la=da
https://silkeborg.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/Samarbejde-mellem-lokalrdene-og-Silkeborg-Kommune-rev-maj.pdf?la=da
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Filmen skulle oprindeligt have været optaget her i 

efteråret. Men efter snak med filmselskabet er det 

udskudt til foråret, da vi i lokalrådet gerne vil have, at området tager 

sig ud fra sin bedste side.  

 

12) Eventuelt & Afslutning 

 

Næste møde bliver 16/3-2021 kl. 19-21 

 

 


