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Sammendrag fra mødet 

 

 
Der var indkaldt til Borgermøde fordi det siddende lokalråd som blev valgt for 4 år siden, ved årets udgang mister sit mandat og 
der skal der for vælges nyt lokalråd for de kommende 4 år. 
 
På dagsordenen er der kun 2 punkter. 
 

1. Fremlæggelse af hvad der har været arbejdet med og hvad der er opnået 

2. Valg til ny lokalråd 

 
Inden Lokalrådets fremlæggelse havde Silkeborg Boligselskab fået taletid for at præsentere det nye projekt på Dybdalsvej. Klik 
her for at ser mere om projektet. 
 
Efter det officielle program fra Lokalrådet havde Sorring Friplejehjem fået taletid for at præsentere hvem de er og hvad de 
arbejder med. 
 
Ad. 1 – Bjarke Ravn, Formand og Lykke Dahlen, Næstformand, gav en grundig sammenfatning af hvad lokalrådet har arbejdet 
med de forgangne 4 år og en uddybende beskrivelse af hvorledes samarbejdet med kommunen løbende har udviklet sig til det 
bedre. 
 

https://www.sb-silkeborg.dk/om-os/nybyggeri/sorring/


Klik her for at se gennemgangen fra mødet. 
 
Ad. 2 – Valghandlingen blev i gang sat med afgående formand Bjarke Ravn som dirigent. Der var et par kandidater som havde 
meldt sig på forhånd, en af dem trak sig kandidatur tilbage men yderligere kandidater meldte sig på mødet. I alt stillede 7 
personer op. Da der er plads til 9 personer i lokalrådet foregik valget som freds valg og alle 7 modtog valg.  
 
Det nye lokalråd består at følgende personer: 
 
Stinne Boes Lützhøft 

Jens Bjørn Hansen 

Jesper Holm 

Simone Schandorf Elstrøm 

Susanne Winther Davidsen 

Ivan Greve 

Dorthe Hagen 

 

Overdragelse fra det gamle til det nye lokalråd vil ske i starten af januar 2022, hvorefter det nye lokalråd vil restituere sig. 
 
Her efter fik Sven Møller fra den ny forening Sorring Friplejehjem taletid for at præsentere de ideer og tanker som der arbejdes 
med for at skabe et nyt tilbud til egnens ældre medborgere. Sven gav en grundig gennem gang af baggrunden for initiativet og 
hvordan man vil arbejde videre i fremtiden. 
 
Tak for godt fremmøde og et dejligt møde til alle fremmødte. 
 
Sorring Lokalråd 
 
 

http://sorring.dk/lokalraad/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/Sorring-Lokalraad-borgermoede.pdf

