Bestyrelsesmøde Thorsager Distriktsråd, den 23. januar 2017.

Referent: Thorvald Top Jørgensen.
Ad punkt 1: Godkendelse af referater.
Referater fra generalforsamling 2016, samt efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde
godkendt.
Ad punkt 2: Opsamling vedr. fællesmøde i Kolind, dec. 2016.
Deltagere fra alle distriktsråd i Syddjurs kommune.
Der blev drøftet samarbejde mellem kommunen og distriktsrådene/borgerne.
Herudover landsbypulje, forsamlingshuse, Save-registrering – bevaring, midler til
genforeningssten, LAG udviklingsmidler, branding af kommunen m.v.
Ad punkt 3: Intet emne.
Ad punkt 4: Økonomi.
Kassereren orienterede om Distriktsrådets udgifter/indtægter.
Der indestår d.d. kr. 36.000,00 på bankkonto.
Herudover særskilt konto -Familiedagskonto- til anvendelse eks. Sommerfest eller lignende.
Ad punkt 5: Nyt fra kontaktpersoner i grupperne under Distriktsrådet.
Multibanegruppe: Arbejder pt med at undersøge muligheder for ansøgning om tilskud til bane.
Vandregruppe: Der blev i dec. md. 2016 indviet grøn rute – byrute på ca 2,8 km.
Der arbejdes på snarlig etablering af rød rute, ca. 7-8 km.
Der planlægges afholdt fælles vandretur i marts md. 2017.
Boliggruppe: Thøger Pauli oplyser at gruppen endnu ikke er klar til infomøde.
Distriktsrådet har haft kontakt til Syddjurs Kommune angående eventuel
henvendelse til oplyst kontaktperson.
Tommy vil derfor rette henvendelse til gruppen og tilbyde evt. hjælp
og rådgivning fra Distriktsrådet.
Ad punkt 6: Området omkring Dammen og Forsamlingshuset.
Syddjurs Kommune har tidligere givet tilsagn om oprensning af dammen, hvilket dog
endnu ikke er sket. Distriktsrådet har rykket for udførelse af opgaven. Syddjurs Kommune
meddeler efterfølgende at Materielgården er blevet bestilt til at udføre denne.
Distriktsrådet følger op på sagen.
Kommunen meddeler endvidere at bækken der løber til dammen ikke er omfattet af tilsagn,
hvorfor bredejere selv skal forstå oprensning. Kommunen kan fremtvinge/pålægge ejere
at foretage en sådan.
Parkering ved Forsamlingshuset giver stadig problemer. Der kan henvises til Brugsens Pplads.

Der ønskes afhold fællesmøde med Distriktsråd, Bylaug samt forsamlingshus.
Ad punkt 7: Kontakt til Syddjurs Kommune.
Syddjurs Kommune foreslås at indkalde til fælles møde i uge 17 i Thorsager Forsamlingshus
med orientering om boliggruppe, standsningssted samt adgangsforhold hertil.
Det kan være problematisk at foretage opfølgning – få svar på sager der ligger til behandling ved kommunen.
Ad punkt 8: Møde med Bylaug og webmaster /Thorsagerportalen.
Henning og Thorvald fra Distriktsrådet afholder møde med Hans J. fra Bylaug, webmaster
fra Thorsagerportalen, vedr anvendelse af denne.
Mødet søges afholdt den 8. eller 9. marts 2017.
Fællesmøde med Bylaug den 27. marts 2017, kl. 16.30.
Ad punkt 9: Vedtægtsændringer og forretningsorden.
Forretningsorden blev godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet.
Forslag til ændringer af vedtægternes §§ 5 og 6 fremlægges til godkendelse
ved generalforsamling 2017.
Ad punkt 10: Eventuelt.
Tanker omkring delebilordning.

Bestyrelsen.

