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Lokalrådsmøde  

 8. juni 2022 

 
 
Sorringhus kl. 19.30. 
 
Fremmødte: Alle er fremmødte 
 
 
Godkendelse af referat sidste lokalrådsmøde 
Referatet godkendes. 
 
Vedtægtsændringer 
Der stemmes for sidste gang om vedtægtsændringerne, som alle stemmer for. Susanne 
sender til kommunen for godkendelse. 
 
Byhaven opdatering 
Mia kommunal projektansvarlig for Byhaven oplyser, at der er søgt penge til fuld finansiering 
af projektet. Der kommer formentligt svar på dette i efteråret.  
 
Sorring Loddenhøj, Svens oplæg 
Det tidligere lokalråd har arbejdet med sagen, som de besluttede at afslutte i 2019. Jesper 
følger op på, hvad der blev aftalt. 
 
Sorring står sammen, quiz og pasning af bod 
Vi har boden fra 10-13.30, tiderne fordeles. 
 
 

Tidspunkt Navn 

10-11 Jens 

11-12 Dorthe 

12-13.30 Jesper 

 
Stinne er i gang med en quiz til dagen. Hun færdiggør den. 
Susanne medbringer ”krukke” til quizbesvarelser. 
Jens tager pavillon med, og sørger for skærm til Sorring filmen, samt opsætning 
 
Indstilling årets lokalområde og årets landsby 
Simone har lavet udkast til årets lokalområde, som sendes afsted. Vi afventer årets landsby 
til næste år.  
 
Fællesskabsstafetten 
Vi snakker om initiativet, og beslutter ikke at gå ind i det i år.  
 
Besked til lokalråd omkring naboven – Spørg Ivan 
Tiltag for hele byen i form af skilte mv, som skal hjælpe til at holde uønskede gæster på 
afstand. Vil gerne komme tilbage, når han har noget mere konkret. Susanne svarer Søren. 
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Betaling faktura Sorring filmen? 
Den er endnu ikke betalt, men Jens har snakket med AD Media. Så 
snart vi har fået adgang til banken, bliver fakturaen betalt.  
 
Sorring filmen, hvor kan den bruges? 
Er endnu ikke kommet ind på Silkeborg kalder. Simone følger op med Lykke. Dorthe sørger 
for, at den kommer ind på Sorring.dk. Vi tager den op på næste møde.  
 
Initiativer efterår 

- Borgermøde  
- Adoptering af skraldespande 
- Oplysningskilte i byen 

 
Datoer for de næste lokalrådsmøder 
Onsdag den 31, august 2022, Ivan bager kringle 
Mandag den 10. oktober 2022 
Tirsdag den 6. december 2022 
 
 
Evt. 

- Der bliver lavet skilte til ”adopter en skraldespand” af Jens og Dorthe 
- Frivilligcenter Silkeborg kan evt. Inviteres til borgermøde, for at holde oplæg om 

initiativer. 
- Der laves indkørsel til Savværksgrunden pt, men ingen svingbane. Ivan undersøger. 
- Der er solgt to grunde i udbud ved Kilden. 
- Blomster fra Kirstens have, kan vi finde en plads til det? Ivan undersøger. Stinne 

snakker med Jette, om hvad der evt. kan flyttes. 
 

 


