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Deltagere: Heidi, Øyvind, Brian, Lykke, Jens & Bjarke 
Afbud/forhindret: Ivan 
 
Dagsorden: 

1. Kort mødeintro for mødet v. Bjarke. 

Der kommer 2 ekstra punkter 
 

2. Lokalrådets virke fremadrettet / v. Bjarke 

Bjarke trækker sig fra det aktive arbejde i en periode personlige årsager. Det 
øvrige lokalråd overtager og fordeler de nødvendige opgaver. Der er flere af de 
nuværende medlemmer (6 stk) som holder når den nuværende periode slutter til 
november. Resten af tiden bruges til at forberede en overgang til ny lokalråd.  
 

3. Arbejdsområde Trafik v. Ivan & Øyvind 

Bus 113 begynder at køre over Sorring efter sommerferien. I det store hele er det 
et gode men der er et par detaljer i planen der kunne være mere optimale. 
Lokalrådet har gjort indsigelser men komme ikke videre. 
 

4) Arbejdsområde Infrastruktur v. Jens 
 
 Der er ikke noget nyt at berette. 
 
5) Arbejdsområde Områdets Udvikling v. Bjarke & Heidi 
 

Der er gang i arbejdet med at lave vej til de nye udstykninger og lokalplan. Og 
man regner med at grundene kommer i udbud til september. 
M.h.t. lokalplan forventer kommunen at første spadestik snart kan tages. 
 

6) Arbejdsområde Natur & Miljø v. Heidi 
 
Der er ikke noget at berette. 
 

7) Arbejdsområde Kommunikation v. Jens 
 
Ingen nye tiltag. 
 

8) Arbejdsområde Økonomi v. Øyvind 
 
Foreningskonto nu og fremadrettet – Der er underskrevet dokument til banken så nu er alle 
formalia på plads. 
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9) Byforskønnelse v. Brian & Lykke 
 

Der har i dag været møde med kommunen og der kan findes midler til projektet. 
Det er aftalt at der bliver et møde inden sommerferien om omfanget af projektet 
og hvad slutmålet skal være. 
 

10) Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati v. Bjarke 
 

Der skulle være have afholdt et stormøde som ikke kan holdes grundet Corona 
restriktioner. I stedet kommer en repræsentant fra nærdemokratiudvalget ud til 
de enkelte lokalråd.  
 

11) Byfilm v. Lykke & Bjarke 
 

Der har været afholdt møde med Rasmus Nagel om produktion filmen. Der 
bliver en masse arbejde for lokalrådet med at lave koordinering af de praktiske 
ting som hvor der skal filmes og hvem og hvad der skal med. Lykke og Jens 
står som tovholdere i projektet for Lokalrådet.  
 

12) Nyt fra Silkeborg Kommune & Borgere 
 

12a) Lokalplan for Ternevej 10 – Mail fra en borger.  
 
Bjarke har svaret borgeren på at emnet har været oppe og vende flere gange. 
Og lokalrådet kan ikke gøre mere i sagen 
 

12b) Offentlig høring omkring Varmeplan 2021-2030 samt Affalds- og Ressourceplan 2021-
2026 
 

Planen er i høring men lokalrådet har ikke nogen kommentarer til planen 
 
12c) Invitation fra Peter Sig Kristensen-Enhedslisten omkring Budget 2022 for kommunen 
 

Der kommer ikke en repræsentant fra Sorring Lokalråd. 
 

12d) Cykelfestival uge 35-36. Forslag kan indsendes senest 1/8 2021 
 

12e) Info om Bredbåndspulje 2021, infomøde afholdt i Holstebro d. 8/6 
 
Lokalrådet deltog ikke i mødet. 
 

12f) Nærdemokratiudvalgets link til referat fra udvalgets møde 18/5 
 
Vi har læst referatet og har ikke nogen kommentarer til det. 
 

12g) Lancering af ”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati” kontakt Ivan snarest 
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12h) Ny kultur- og fritidspulje i Silkeborg Kommune, åben for ansøgninger 
 

Henvendelse fra Sorring står sammen om tilskud til at få arrangementet op at 
stå – Lokalrådet har henledt gruppen på muligheden for at søge støtte via den 
nye kultur- og fritidspulje. Herudover vil lokalrådet gerne støtte arrangementet 
med et beløb af de midler rådet har så det kan starte godt op i år. 
 

13) Eventuelt & Afslutning 
 
 Intet  
 
 


