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Vi mødtes hos Ivan kl. 19.30. 
 
Fremmødte: Dorthe, Stinne, Ivan, Susanne og gæst Søren Wilhelmsen 
 
 
Oplæg ”Nabohjælp” ved Søren Vilhelmsen 
Søren fortæller om nabohjælp. Foreslår skiltning ved indkørsel til byen i forbindelse med 
byskiltene. Han vil gerne søge på vegne af lokalrådet, hvilket lokalrådet giver tilladelse til.  
 
Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde 
Det blev godkendt. 
 
Vedtægtsændringer 
Susanne oplyser at Jette fra kommunen har godkendt vedtægtsændringerne. 
 
Opfølgning Sorring Loddenhøj 
Vi har kigget gammelt materiale igennem fra 2019, hvor der blev lavet aftale kommunen, 
lokalrådet og ejer imellem, som alle parter var enige i, derfor har vi ikke tænkt os, at gå ind 
i det. Materialet bliver arkiveret på drevet.  
 
Sorringfilmen, hvor kan den bruges? 
Ivan undersøger, om vi kan få filmen på Silkeborg kalder. Herefter kan vi kontakte mæglere, 
med eventuelt link. 
 
Dato for borgermøde + planlægning 
Vi tager til fællesspisning den 3. oktober og beslutter på mødet den 10. oktober, om der skal 
holdes borgermøde i forbindelse med fællesspisning 5. december. Her kan vi overveje om 
Mia fra kommunen skal komme med oplæg den dag. Dorthe slår op i vores interne 
facebookgruppe. 
 
Adoption af skraldespande, nyt? 
Skraldespandene er kommet op, der er positive tilbagemeldinger. Sanddalen og syvhøje er 
adopteret. Facebookopslaget skal redigeres, så det er klart, at det er meningen de skal 
adopteres. Det gør Stinne og Dorthe. 
 
Oplysningskilte i byen 
Den tager vi på næste lokalrådsmøde. 
 
Blomster fra Kirstens have 
Linda Møller har hentet blomster, stauder mv. i Kirstens have, og opbevarer dem, indtil 
byhaven bliver aktuel. 
 
Status byhave/cykelsti, udsat til 2026? 
Vi holder os opdaterede. 
 
Silkeborg kommune og facebookopslag 
Dorthe kontakter Simone for kontaktoplysninger og undersøger.  
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Andet 

- Søren Wilhelsen nævner ideen om et Solcellefællesskab. Ivan snakker med Søren 
K., formand for Silkeborg forsyning. 

- Vi forsøger at lægge mere info fra kommunen ud på facebook 
- Juletræstænding, er der nogen der står for det? Stinne undersøger.  

 


