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➢ Velkomst 

kort velkomst ved lokalrådets Næstformand Jens Christiansen. 

➢ Fremtidens spejderhytte i Sorringskoven 

Orientering fra de Blå Søspejdere i Egå ved 2xCarsten. 
 
Søspejderne ejer 5000 m² jord i Sorring skoven. Der står i dag en gammel hytte som er 
helt nedslidt. Det har i mange år været et ønske at få en ny hytte, hvor man kan integrere 
hytte og ude arealer i en helheds løsning. 
 
Det er nu lykkedes med det nye projekt. Der bliver en fast hytte til erstatning for den 
gamle. 3 trætop hytter med gang bro i mellem og et fast telt i trætoppene til overnatning. 
 
Søspejderne har indgået et samarbejde med Aktivitetsgården, som får mulighed for at 
bruge faciliteterne i deres virke.  
 
Man ser velvilligt på et samarbejde med lokale foreninger og institutioner for at skabe 
fællesaktiviteter på området. F.eks. vil et samarbejde med skolen være oplagt. 

➢ Det nye Sorringhus. 

Orientering ved Jens Skovgaard, Silkeborg kommune 

Skovgaard ridsede kort forløbet op for de forgangne år med sagsbehandling og forskellige 
tiltag undervejs. 

Lige nu er man ved at undersøge en henvendelse fra Menighedsrådet der gerne vil lave et 
fælles bygge projekt da kirken/menighedsrådet har brug for bedre lokaler i fremtiden til 
deres virke. Der for er planen udskudt lidt medens man undersøger mulighederne i 
henvendelsen. Kommunen ser velvilligt på oplægget fra Menighedsrådet. 

 



Der er fra kommunen afsat 2.5 mill kr. til projektet. Her af skønnes 2.1 mill. Kr at skulle 
bruges til bygningen, 300.000 kr. til terræn regulering. Rest beløb til øvrige anlægs 
udgifter. 

Den foreløbige plan har en forventet bygge periode fra 1 feb. Til 30. sep. 2016. Men dette 
er ikke helt fast lagt endnu. Da henvendelsen fra Menighedsrådet om fælles projekt kan 
udskyde dette. I fald det bliver til noget. 

Man vil prøve at fastholde aktiviteterne i Sorringhus i bygge perioden ved at bruge Borger 
& Kulturhuset midlertidigt. Midler søges tilvejebragt ved at de sparede drift midler fra 
Sorringhus i byggeperioden bruges til at betale for ekstra udgifter ved at bruge andre 
lokaler. 

Den nuværende store røde bygning forsvinder. Den nye bygning skal rumme værksted, 
entre, toiletter, depot, anretter køkken og opholdsrum. Nuværende stue med borde, klaver, 
billard etc. Bevares og bygges sammen med den nye bygning. 

Et brugerråd med repræsentanter for alle der benytter huset er nedsat. Man har allerede 
udarbejdet forslag til vedtægter for Ny Sorringhus. 

➢ Trafik, byggegrunde og regnvandsbassin.  

Orientering om regnvandsbassiner ved Anja Veldt fra Silkeborg kommune. 

Det gamle regnvandsbassin og renseanlæg er blevet fjernet og afløst af 2 nye regnvands 
bassiner.  

Under arbejdet med fjernelsen af det gamle anlæg er der blevet opgravet 700 ton 
forurenet jord der er blevet kørt væk og renset. 

De nye bassiner er til sammen 13000 m². Det lille bassin er til bundfældning af partikler 
der skylles med regnvandet ned i bassinet. Det store bassin er et rent vands bassin der 
løber videre ud i åen. Typisk vil man hvert andet år tømme og op rense det lille bassin for 
alle de partikler der samles under bundfældningen. 

Det understreges at det nye anlæg er et teknisk natur anlæg og ikke en park. Man må 
gerne færdes i området langs bassinerne men de er ikke til rekreative aktiviteter. 

Orientering om trafik og byggegrunde ved Birgit Holst, byansvarlig område Øst, Silkeborg 
kommune 

Den byansvarliges rolle er at virke som bindeled til lokalrådene og tage dialogen om 
projekter i lokalrådets område. 

Ternevej 

Kommunalt ejet område som er bygge modnet. Har ændret status fra blandet bolig/erhverv 
til rent boligområde da der ikke kom nogen henvendelser på at bruge det til bolig/erhverv. 



Borger gjorde opmærksom på at flere lokale havde henvendt sig til kommunen om netop 
dette men havde fået afslag på at bruge det til bolig/erhverv. 

Birgit oplyste at der kommer en ny proces med mulighed for dialog og forslag til fremtidig 
byudvikling og revideret kommuneplan i vinteren 2015.  

Trafiksanering 

Siden bump blev lavet på Hovedgaden er gns. Farten faldet med 10 km/t ved Sorringhus. 
Der skal snart laves en ny tælling/måling ved Hovedgaden 30. De aktuelle 
tællinger/målinger af trafikken kan ses på Silkeborg kommunes hjemmeside 

En borger gjorde opmærksom på at der blev kørt meget stærkt på Møllebakken og kunne 
godt tænke sig en måling af hastigheden for at få belyst problemet.  

Cykelsti Voel/Sorring 

Kommunen har fået bevilget 3.6 mill kr. til projektet fra statens pulje til sikring af veje uden 
cykelstier. Prisen for hele projektet skønnes til at blive 9 mill. Kr. Lige nu mangler man 
godkendelse fra økonomi- samt vej- og trafikudvalgene i Silkeborg kommune der skal 
bevilge differencen mellem puljemidlerne fra staten og hele anlægs omkostningen. 

Projektet er tænkt som cykelsti i begge sider af vejen med stien adskilt fra vejen med grøn 
rabat. 

➢ Skolereform & folkeskolen 2021.  

Orientering ved Søren Serritslew, formand for Sorring skolebestyrelse 

Den overordnede strategi er at man ønsker at udvikle folkeskolen og rammerne for 
skolerne. 

Indtil videre har man fra Silkeborg kommunes Børne og unge udvalg besluttet at man i 
fremtiden ønsker fælles område ledelse. Det vil betyde at de enkelte skoler bliver til 
undervisningssteder. Dette betyder at hvert sted/skole ikke længere har egen 
leder/inspektør og heller ikke egen skole bestyrelse. I stedet får man fælles ledelse for 
mange skoler med en bestyrelse for alle skoler i området. 

Efter skolebestyrelsens opfattelse vil det føre til at lærer og pædagogers tilknytningen til 
den enkelte skole forringes, mindre mulighed for at præge skolen, mindre opbakning til 
skolen, mindre mulighed for at følge med i hvad der foregår, og man frygter hvad det 
betyder for vores/lokal skolens og samfundets overlevelse på sigt. 

Der er allerede 16 juni dialog møde for skoleledere, formænd og næstformænd for 
skolebestyrelserne i kommunen. Her vil Sorring skoles bestyrelse forsøge at tale i mod 
fælles ledelse. 



For nærværende er der lagt op til at der skal tages en politisk beslutning om hvilken 
retning man arbejder hen i mod lige efter sommerferien. Går det i gennem som foreslået 
skal den nye struktur implementeres fra næste skoleår 2016/2017. 

Skolebestyrelsen på Sorring skole mener at Sorring skole er en fremragende skole med 
dygtige lærere og pædagoger. At blive underlagt en anden skole vil ikke være til gavn for 
vores børn, reducere muligheden for at præge vores skole, gøre det nemt at lukke skolen 
om nogle år hvilket vil være et tab for hele Sorring og omegn. 

Lige nu arbejder man fra skolebestyrelsen med at oprette en aktivitetsgruppe der skal 
koordinere og tage initiativ til aktiviteter til kan mod gå forslaget om fælles ledelse. Der 
opfordres til at møde op på de forældre møder der kommer for at markere sammenhold og 
modstand mod planen. 

➢ Nye ideer og tiltag fra borgerne til lokalrådet  

Ved Øyvind Finnsrud 

Der blev spurgt til om der blandt de tilstedeværende var nogen der havde konkrete forslag 
eller ideer til emner lokalrådet skulle arbejde med. Det gav ikke noget konkret. 

Øyvind afrundede med at takke for frem møde. Og gøre alle opmærksom på at lokalrådets 
mail er lokalraad@sorrin.dk Alle kan sende os en besked om stort og småt som de mener 
lokalrådet bør tage op. 
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