Referat
Lokalrådsmøde
19. november 2019
Deltagere: Bjarke, Brian, Lykke, Ivan, Heidi, Øyvind
Fraværende: Jens
Referent: Heidi
Dagsorden:
- Godkendelse af sidste referat
- Økonomi v. Øyvind
- Trafik - 112’eren og planen for den offentlige trafik v. Øyvind & Lykke
- Områdets udvikling – Opdatering & info v. Heidi, Brian & Bjarke
- Skraldedagen v. Heidi
- Landsby klyngen – Status v. Brian
- Næste møde
- Eventuelt
Referat
Inden lokalrådsmødet havde lokalrådet et konstruktivt møde med Nærdemokratiudvalget. De var meget
lydhøre overfor områdets udfordringer. Referat fra dette møde bliver udsendt af Nærdemokratiudvalget.
Godkendelse af sidste referat
Referat fra sidste møde er ikke godkendt, da det ikke er sendt rundt inden mødet. Vi skal finde en ny
referent.
Økonomi v. Øyvind
Lokalrådet har en god økonomi.
Trafik - 112’eren og planen for den offentlige trafik v. Øyvind & Lykke
Lokalrådet sendte høringssvar ind og arbejder fortsat på at få en bedre løsning på den offentlige trafik.
Områdets udvikling – Opdatering & info v. Heidi, Brian & Bjarke
Lokalrådet arbejder fortsat på at få gang i nye udstykninger i og omkring Sorring.
Skraldedagen v. Heidi
Skraldedagen har de seneste år faldt sammen med indsamling til kræftens bekæmpelse. Det vil vi forsøge at
undgå i 2020. Lokalrådet ønsker derfor selv at stå for afholdelse af Skraldedagen og dermed selv fastsætte
datoen for dagen. dette meddeles til Gjern Natur med tak for samarbejdet.
Landsby klyngen – Status v. Brian
Voel Lokalråd har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte klyngesamarbejdet og dermed lukke projektet ned.
Vi vil dog gribe bolden og tage fat i nogle af de mange gode ideer, der er født i klyngeregi og se, hvordan vi
kan udvikle dem til projekter, der kan gavne Sorrings udvikling, udseende og byens borgere generelt.
Dette være sig projekter indenfor:
Udvikling og vedligehold
Borgere
Bosætning
Skole og børnehave
Hal og Klubhus
Ude arealer / grønne områder.

Til vores møde i januar 2020 skal vi kigge nærmere på de ideer vi drøftede på aftenens møde samt nye
indkomne ideer. Lokalrådets medlemmer skal forinden mødet overveje nye ideer. Hvor et kommende
Borgermøde skal afholdes. Hvor og hvordan vi skal annoncere det. Hvordan vi kan afholde et borgermøde
og indsamle borgernes ideer/ønsker og arbejde videre med dem.
Næste møde
Næste møde er fastsat til den 9. januar 2020 kl. 19, hvor vi skal forberede et kommende borgermøde.

