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 25. marts 2021 

 
 
 
 

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

Afbud: Lykke 

 

Referat fra sidste møde er godkendt. 

 

Dagsorden: 

1) Kort mødeintro for mødet v. Bjarke. 

2) Arbejdsområde Trafik v. Ivan & Øyvind 
3) Arbejdsområde Infrastruktur v. Jens 

4) Arbejdsområde Områdets Udvikling v. Bjarke & Heidi 

5) Arbejdsområde Natur & Miljø v. Heidi 

6) Arbejdsområde Kommunikation v. Jens 

7) Arbejdsområde Økonomi v. Øyvind 

8) Byforskønnelse v. Brian & Lykke 

9) Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati v. Bjarke 

10) Byfilm v. Bjarke 

11) Eventuelt & Afslutning 

 

 

1a – Kort mødeintro for mødet v. Bjarke 

Mødet afholdes via Teams. Indkaldelse venligst oprettet og udsendt af Brian. Alle 
er, forinden mødet, forespurgt omkring deres kendskab til denne mødetype og 

platform.  

 

Lokalrådsmedlemmerne har alle kendskab til dette. Husk gerne at slukke 

mikrofon hvis ikke i brug. 

 

2a – Arbejdsområde Trafik v. Ivan & Øyvind 

Der har været arbejdet intenst på at få Linie 113 til Tovstrup, men det er ikke 

lykkedes. Borger i Tovstrup og Tovstrup mark kan benytte flextrafik og gerne 

flittigt så både Midttrafik og Silkeborg kommune kan se det reelle behov. 

 

3a – Arbejdsområde Infrastruktur v. Jens 
Cykelstien Sorring Tovstrup er stadig et ønske.  Og vi fortsætter med at gøre 

opmærksom på ønsket over for kommunen. 

 

Skolebakken trafik sikring ved skolepatruljen/stedet ud for Møllebakken. Jens 

hører kommunen om status på sagen. 

 

Gang cykelsti fra Savværksgrunden til Møllebakken er stadig et ønske. Men der 

kommer næppe gang i projektet før der kommer gang i salget af grunden så 

Savværks grunden. 
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4a – Arbejdsområde Områdets udvikling v. Heidi & Bjarke 

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

sidst. 

 

Bjarke har talt med vores Byplanlæggere (Gry & Ejler) ved Silkeborg Kommune 

og ytret lokalrådets ønske om løbende information når der sker ændringer i 
igangværende og kommende projekter i vores område. Dette har de lovet 

fremadrettet vil ske. 

 

Har ligeledes været i kommunikation med Stefan i Planlægning og Majken i 

Ejendomme & Jord omkring status for 34-B-18 & 34-B-05; Nyt boligområde 

Sorring Syd.  

 

De Almene boliger projekteres ud fra principperne om bæredygtighed. 

Projektering v. Silkeborg Boligselskab. Pt. er Lokalrådet ikke vidende om status 

for dette udover igangsætning i forsommeren og forventet færdigt primo 2022. 

 

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 13 

byggegrunde. Fra Kommunen er det oplyst, at projektet snarest bliver forelagt 

politisk godkendelse og derefter udlicitering. Forventet igangsætning af 

vejetablering og byggemodning i Uge 16. Byggegrundene skulle gerne være klar 

til salg i sensommeren/efteråret 2021. 

 

5a – Arbejdsområdet Natur & Miljø v. Heidi & Bjarke 

 

Skraldedag. 

Mogens Sørensen har på dn.dk oprettet en skraldedag i Sorring. 

Heidi har talt med ham i telefonen og det han har skrevet, er det han og Heidi 

snakkede om. 
 

Selvom forsamlingsforbuddet er sat op til 10 mener vi ikke, at vi skal samles  

og holde noget socialt. Heidi mener at det må gøres ligesom sidste år.  

 

Heidi laver et opslag lige som sidste år, hvor folk opfordres til at gå en tur i deres 

lokalområde og samle skrald i eget nabolag. Det fungerede rigtig godt. Så det 

tror vi også det gør igen i år.  

 

Der blive arrangeret at skralde sække kan stilles ved forsamlingshuset, som de 

foregående år til fælles afhentning af kommunen om mandagen. 

 

 

 
 

https://dokument.plandata.dk/20_10066929_1604307790638.pdf
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Biodiversitet i Silkeborg Kommune.  

Kommunen ønsker større biodiversitet og Lokalrådet er spændte på hvordan 

Silkeborg Kommune vil udbrede og videreformidle dette i hele kommunen, både 

kommunalt, lokalt og ind i borgernes haver.  

 

Lokalrådet drøftede punktet omkring hvorvidt vi skal inddrages yderligere i dette 
for nuværende.  

 

Emnet har ligeså været drøftet på Facebook siden ”Det Sker I Sorring”. Her har 

en borger også opfordret til en arbejdsgruppe, og vil meget gerne selv deltage i 

dette.  

 

Lokalrådet bakker op om initiativet og vil tage kontakt til de personer, der på ” 

det sker i Sorring” har bakket op om ideen for at høre, om der kan dannes en 

frivillig arbejdsgruppe med Lokalrådet som konsulent på de tiltag, der kan 

sættes gang i. 

 

6a – Arbejdsområdet Kommunikation v. Jens & Bjarke 

Alt ”Nyt fra Silkeborg kommune” er siden sidste lokalrådsmøde lagt ud på dels 
hjemmesiden: soring.dk og Facebook siden: Det sker i Sorring. 

 

- Kommuneplanen for de næste 12 år er vedtaget 

- Forældre er tilfredse med Sorring Skole 

- Toustrup og Sorring Forsamlingshus får tilskud til renovering 

- Ledelsen af dagplejerne i Søhøjlandet bliver en del af Daginstitutionen 

Søhøjlandet 

- Busrute 113 kører over Sorring 

 

Der ønskes fra formandens side tilføjet igangværende projekter og deres 

ansvarshavende lokalrådsmedlemmer til Sorring.dk under afsnittet Udvalg & 

Arbejdsområder. Dette så borgerne og andre ikke oplever forvirring omkring 
hvilke personer der skal tages henvendelse til omkring hverken Ansvarsområder 

eller igangværende Projekter under Lokalrådet. Alle henvendelser til andre 

lokalrådsmedlemmer end de ansvarshavende, skal naturligvis videregives til 

rette vedkommende. 

 

Lokalrådet er enige i at det er en god ide. Jens sørger for at opdatere afsnittet 

med de i gang værende projekter. 

 

7a – Arbejdsområdet Økonomi v. Øyvind 

Øyvind gennem gik kort udgifter og indtægter. Økonomien er i balance og 

kassebeholdningen er positiv.  
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8a – Byforskønnelse – Projekt Tovstrup Oasen v. Lykke & Brian 

Tovstrup Oasen er godt på vej. Pengene er små og der er kun bevilliget 10.500 

kr. fra Silkeborg Kommune ( Nærdemokratiudvalget) og de forslår som bekendt 

alt for lidt. 

 

Der er ydet en kæmpe indsats fra 8-10 personer som gør dette projekt muligt, 
ikke mindst dem som har lagt maskiner til rådighed må nævnes. 

- John Jacobsen 

- Ernst Bilde 

- Tovstrup maskinstation (Michael) 

De 3 som har lagt maskiner til i mange timer har fået en kurv med rødvin og 

chokolade (700 kr. fra Lokalrådets kasse) og dette er kun grundet maskinerne 

og deres slitage og forbrug. 

 

Næste etape er at arealet skal planeres og der skal et tyndt lag jord på. Derefter 

fræses og sås græs. Dette er bevilliget af private hænder, så dette bliver ikke en 

udgift for hverken Lokalråd eller Kommune. 

 

Vi mangler at søge penge til bord-bænkesæt og noget bål sted og et sted til 
brænde opbevaring. Men vi forventer projektet er færdigt til sommerferien. 

 

Ivan gør opmærksom på at der kan søges midler ved kommunens 

økonomiudvalg som har midler til at støtte lokal initierede puljer. Brian 

undersøger dette. 

 

8b – Byforskønnelse – Projekt Sorring Haven v. Lykke & Brian 

Der er brugt mange timer på møder, planlægning og telefonsamtaler. Vi kører 

til tider fast i Bureaukrati men vi giver ikke så let op, og projektet lever endnu. 

 

Der er talt med ministeriet, kommunen (mange gange), Hans Okholm, Sorring 

Brugsen og Jørn Bonde (løbende).  
 

Projektgruppen har haft møde med Hans Okholm i haven. Hvor han tilkendegav, 

at han meget gerne vil bakke op om projektet. Lige nu vurderes det, at han er 

den bedste person til at skubbe projektet videre igennem kommunen og 

bureaukratiet, så dette fantastiske projekt kan blive til noget. 

 

Der kommer en kommunal pulje senere på året som vi skal søge om midler til 

projektet. Forventningerne er, at der ses med stor velvilje på denne slags 

projekter. Vi håber der for det virkelig kan lykkedes. 

 

Brugsen (CASPER) har rettet henvendelse igen og oplyser Brugsen meget gerne 

vil hjælpe, og have området forskønnet, dette også i egen interesse. 
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Næste træk, er pulje ansøgning samt dialog med Sorring Brugs og Jørn Bonde. 

Sorring Brugs Formand (Johannes Albertsen) deltog i mødet i 10 minutter for at 

fremlægge Brugsens tanker. Brugsen vil gerne være med i et samarbejde om, 

hvordan vi kan få hele området til at fremstå pænere. Men gør ikke noget aktivt 

før der kommer en mere konkret plan fra Lokalrådet. 

 
9a - Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati v. Bjarke 

Nyt fra Nærdemokratiudvalget omkring "Samarbejdsaftale for et godt 

Nærdemokrati". Der er foretaget få rettelser i den oprindelige tekst, dette bl.a. 

på baggrund af indspark fra et par lokalråd.  

 

Nu forestår så det tunge arbejde med implementering i lokalrådene, 

administrationen og blandt politikerne. Spændende at se hvordan dette går.  Vi 

tager dette punkt nærmere på næste lokalrådsmøde i maj/juni. 

 

10a - Byfilm v. Bjarke 

Lokalrådet har tilsagt en Idegruppe på ca. 8 borgere. Der har været afholdt et 

enkelt møde i denne Idegruppe, ligesom et møde med Lykke Schultz fra 

produktionsselskabet ISO-Film i Ry.  
 

Kontakten med Lykke Schultz fra ISO Film pågår, og filmproduktionen forventes 

nu igangsat efter sommerferien 2021. 

 

11a -  Eventuelt & Afslutning 

Vi har haft en henvendelse fra et muligt kommende byrådsmedlem (Morten 

Hæk) som var meget interesseret i at høre om vores område. En gåtur i 

Sorring med deltagelse af Brian Pilgaard og Bjarke Ravn er foretaget. Det er 

dejligt at møde den form for interesse for vores udfordringer. 

 

Bjarke foreslår at vi i lokalrådet rækker ud mod politikerne og lavet flere lignende 

arrangementer i år hvor det er valgår for at vi som område gør os mere synlige 
og øge bevidstheden om de ønsker og behov vi har. Lokalrådet er enige i at det 

er en god ide. Hvordan vi gør dette i praksis tages op på næste møde. 


