Bestyrelsesmøde, Thorsager Distriktsråd, den 22. august 2017.
Afbud fra Henning, da pgl. er fraflyttet Thorsager.
Referent: Thorvald Top Jørgensen.

Ad punkt 1: Godkendelse af referat af formøde til foreningsmøde, den 8.juni 2017, samt referat
af foreningsmødet s.d.
Godkendt.
Ad punkt 2: Opsamling fra fællesmøde med Bylaug, offentlig møde i Forsamlingshuset, arbejdsdag ved dammen, offentlig møde med Bosætningsgruppen.
Til det offentlige møde i Forsamlingshuset var der kun deltagelse 2 politikere.
Formand for Distriktsrådet orienterede om arbejdsdag vedr. oprensning af dammen bag Forsamlingshuset. På arbejdsdagen blev der fremsat ønske/forslag om
arbejdsdag ved spejderhytten.
En større sten på cykel- og gangsti i nærheden af spejderhytten, skal skubbes på plads
i gen. Kontakt til kommunen herom.
Til møde med bosætningsgruppen var der ikke mange fremmødte. Deltagere fra Distriktsrådet efterlyser mere struktur på bosætningsgruppens arbejde – eks. økonomi.
Tommy Larsen er fortsat Distriktsrådets kontaktperson til bosætningsgruppen.
Såfremt projektet ikke gennemføres, ønsker Distriktsrådet området udstykket i parcelhusgrunde

Ad punkt 3: Økonomi: Regnskabet for Thorsager Distriktsråd 2016/17 taget til efterretning.
Resultatet udviser et driftsunderskud
kr. 8.772,40.
Aktiver/bankindestående pr 07.08.2017 kr. 36.120,45.
Der ydes fortsat kun tilskud til nyfødte, født inden for Thorsagers skoledistrikt.
Der anskaffes en bærbar pc til fremtidig brug for Distriktsrådets sekretær.
I den forbindelse oprettes mailadresse til Thorsager Distriktsråd.
Tommy og Michael forestår anskaffelsen af pc., samt etablering af mailadresse.
Ad punkt 4: Orientering fra Vandregruppe, Bosætningsgruppe samt Multibanegruppe.
Thorvald - kontaktperson til vandregruppen orienterede bl.a om
etableret rute på 11 km.
Jakob - kontaktperson til multibanegrupper afventer indkaldelse til møde i gruppen.
Tommy kontaktperson til bosætningsgruppe - henviste til tidligere punkt vedr.
fællesmøde.
Ad punkt 5: Thorsager Distriktsråds svarskrivelse til Syddjurs Kommune vedr. trafiksikkerhed.
Trafiksikkerhedsplan ønskes udlagt på Thorsagerportal.

Ad punkt 6: Orientering bordet rundt:
Delebilprojekt – ophørt. Bevilget tilskud til Move for Life projekt. Ny brugs –
udfordringer i samarbejde med offentlige myndigheder.

Ad punkt 7: Eventuelt:
Møde i idrætscenter Rønde, den 7. september 2017.
Vedligeholdelse af arealer, lånemulighed af grejtrailer, kommunevalg 2017 - vælgermøde i Thorsager.
Mødedato til møde med Bylaug.
Mødedato næste bestyrelsesmøde Distriktsråd – fastsættes i forbindelse med valgmøde.

Bestyrelsen.

