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Sorringhus kl. 19.30. 
 
Fremmødte er: Alle er mødt  
 
 
Referat fra lokalrådsmøde 19. januar godkendes. 
 
Mødedatoer for resten af året, herunder mødefrekvens 

Her i starten ønskes det af flere medlemmer, at vi mødes oftere. Der fastlægges til en start 

2 nye datoer inden sommerferien. 

 

Den 25. april og 8. juni 2022. 

 

Mødedatoer lægges på sorring.dk og annonceres på FB. 

 

Kommunikation og fordeling af områder 

Vi afventer fordeling af områder, til vi kender lokalrådsarbejdet bedre.  

Da alle er på Facebook, besluttes det at oprette en facebook gruppe for lokalrådets 

medlemmer. Susanne opretter facebookgruppe mig inviterer øvrige medlemmer.  

 

Sorring tilflytterfilm 

Sorring tilflytterfilm er færdig og er sendt til annoncørerne. Det undersøges, om lokalrådet 

har betalt for annonceringen, da vi igen er blevet opkrævet.  

 

Fortov mod Voel (Jytas og svingbaneproblematik) 

Jytas har fået dispensation og skal ikke lave svingbane, før det er 2/3, der er bebygget. 

Cykelbane på modsatte side af vejen er på prioriteringsliste hos Silkeborg kommune.  

 

Igangværende projekter 

Byhaven drøftes. 

 

Affaldsindsamling 

Søndag den 24. april fra 9-13. Stinne står for planlægning i år, da Ivan ikke kan deltage. 

Morgenbrød ved gøgleriet og suppe til afslutning. 

 

Skraldespande, Gjern Natur (Stinne) 

Der er mulighed for, at få opsat skraldespande forskellige steder i Sorring, hvor man kan 

skrive sig op til, at passe en skraldespand. Der er opbakning fra Lokalrådet. Stinne 

undersøger. 
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Sorring står sammen 

Lokalrådet får en stand, hvor vi står nogle timer med en quiz. Simone kontakter kommunen 

for evt. materiale vi kan tage med vedrørende Byhaven. 

 

 

Vedtægtsændringer 

Ændringer godkendes. Vi finder en revisor, der kan godkendes regnskab. Susanne 

undersøger om valgperiode kan ændres til 2 år.  

 

Evt. 

Inden mandag sendes kopi af sygesikringsbevis og kørekort til Jens, så han kan få adgang 
til lokalrådets konto.  
 
Lokalrådets synlighed drøftes. Mængden af FB opslag/miniavisen/ ”det sker” i Sorring.  
 
 


